
DJK Udflugt og Dansk Færgekultur

I anledning af, at det den 9. november er 25 år siden, at Berlinmuren faldt, og man atter kunne rejse
frit mellem Gedser og Warnemünde, og i anledning af den forestående jul indbyder vore foreninger
medlemmerne til et enestående færge- og togarrangement kombineret med julemarked i Rostock.
Samtidig er det en (lidt tidlig) afskedssejlads med de velkendte færger fra Storebælt, inden der i
2015 indsættes to nybyggede færger på ruten over Østersøen. Arrangementet finder sted 

LØRDAG DEN 6. DECEMBER 2014

Program

Arrangementet udgår fra København, og transporten mellem København og Gedser forgår med bus.

Bussen kører fra holdepladsen i  Ingerslevsgade ved Hovedbanegården kl. 8.15. Derefter bliver
der også mulighed for stige på bussen ved  Præstefælledvej i Tårnby kl. 8.30. Vi ankommer til
Gedser kl. ca. 10.30, og vi afsejler med færgen kl. 11.15.

På turen til Rostock serveres der frokostbuffet, og der bliver mulighed for at bese kommandobroen.
Ankomst Überseehafen kl. 13.15 og videre kørsel med bussen til Bad Doberan, hvor vi kl. 14.35
kører med udflugtstoget  Molli,  som er en 900 mm smalsporsbane med dampdrift. Turen går
gennem gaderne i Bad Doberan og fortsætter gennem en skov til Kühlungsborn med ankomst kl.
15.18. 

Der returneres kl. 15.35 med ankomst Bad Doberan kl. 16.18. Herefter kører vi med bussen til
julemarked i Rostock. Kl. 18.45 kører vi med bussen fra Rostock til Überseehafen og afsejler mod
Gedser kl. 20.00. På turen mod Gedser serveres  middagsbuffet, og vi ankommer til Gedser kl.
22.00, hvorefter bussen straks kører mod København. Den er ved Præstefælledvej i Tårnby kl. ca.
24.00 og ved Hovedbanegården kl. ca. 00.15.

Prisen  for  dette  flotte  arrangement,  der  omfatter  bustransport,  togtur,  færgesejlads,
julemarked og buffet på begge færgeture er i alt 595,00 kr.  Drikkevarer må man selv betale.

Tilmelding til arrangementet foregår ved at indbetale 595,00 kr. til DJK Udflugt  senest den
14. november på Reg. nr. 1551 Konto nr. 00 811 1006. På indbetalingen bedes man anføre sit
navn og telefonnummer  .

Husk at medbringe pas og det blå sygesikringsbevis.

Mange hilsener og vel mødt til arrangement

Mogens Nørgaard Olesen, Søren Bay, Christian Løkkegaard og Niklas Havresøe
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