Sdružení dobrovolníků zachovává historii tramvajového provozu v
Norimberku
V roce 1976 bylo založeno sdružení „Freunde der Nürnberg-Fürther Strassenbahn“ („Přátelé Norimbersko-Fürthské tramvaje“), které si dalo za úkol pečovat o historii tramvajové dopravy v Norimberku.
Sdružení čítá více než 400 členů všech věkových vrstev a profesních kategorií. Mnozí z nich se
angažují v činnostech jako jsou např. úprava a aktualizace výstavy, stavba modelů, péče o vozidla
nebo o archiv, jiní zastávají funkce průvodčích v historických tramvajích či autobusech. Řada členů
podporuje činnost sdružení také finančními prostředky. Naše sdružení má statut všeobecně prospěšné organizace a darované obnosy lze odečítat od daní.

Výstava v bývalé tramvajové vozovně
„Historické tramvajové depo St. Peter“ vzniklo v roce 1985 v areálu bývalé vozovny v městské části
St. Peter. Početná sbírka tramvajových vozů a originálních exponátů, umístěná v hale muzea, dokumentuje historii Norimbersko-Fürthské tramvaje od roku 1881, informační panely pak podávají
přehled o vývoji MHD v Německu. Několik modelových tramvajových kolejišť a kavárna „StrassabohCafé“ (sídlící v tramvajovém voze) přispívají ke zpestření návštěvy „Historického tramvajového depa
St. Peter“.
„Historické tramvajové depo St. Peter“ je otevřeno vždy o prvním víkendu (so+ne) v měsíci od února
do prosince, a to od 10:00 do 17:30 hodin, vstup je možný do 17:00 hodin.
Adresa: Schlossstraße 1, 90478 Nürnberg.

Okružní jízdy historickou tramvají kolem Starého města
Ve dnech, kdy „Historické tramvajové depo St.
Peter“ otevírá své brány pro návštěvníky, je
také v provozu tramvajová linka č. 15, na kterou jsou vystavována historická vozidla. Tato
linka je vedena po „velkém okruhu“, tedy převážně podél městských hradeb Starého města.
Během jízdy pak podávají průvodčí, členové
sdružení „Přátel Norimbersko-Fürthské tramvaje“, vysvětlení k zajímavostem nacházejícím
se v blízkosti trasy. Jízdenky lze zakoupit přímo
ve voze nebo v prodejním stánku tramvajového
muzea St. Peter.
Jízdní řád historické linky č. 15:
Odjezd od vozovny St. Peter:

v 9:55 h a dále každou hodinu do 16:55 h;

odjezd od hl. nádraží Norimberk:

v 10:30 h a dále každou hodinu do 17:30 h;

další zastávky:

Tiergärtnertor (v blízkosti hradu) a Doku-Zentrum
(známé norimberské „koloseum“ s výstavou „Fascinace a násilí“).

Jízdní řád linky „Burgringlinie 15“ („Hradní okruh“) jakož i další informace v německém a v anglickém
jazyku najdete na internetové adrese www.sfnbg.de.

