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Arbeitsgemeinschaft Rübelandbahn

Tag med DJK Rejser til Harzen
DJK Rejser tilbyder igen i år en tur til udlandet.
Turen vil finde sted i dagene 27.–30. oktober 2011 og vil
gå til det østlige Harzen i Tyskland. Turen vil foregå med
bus. Der vil være overnatning på hotel i bymidten i Wernigerode. Vi vil bo på samme hotel på alle overnatningerne.
Det foreløbige program for turen ser således ud:

Søndag d. 30. oktober 2011
Der spises morgenmad på hotellet, hvorefter bussen kører
mod Danmark.
Vi vil gøre et ophold ved Hamborg for at kigge på forskellige
ting af jernbanemæssig interesse.
Vi forventer at nå færgen kl. 18.15 i Puttgarden, så vi kan
være tilbage på Høje Taastrup station kl. ca. 21.30. Hvis
der er meget kø på de tyske motorveje, kan det ske, at der
bliver senere ankomst til Høje Taastrup.

Foreløbigt program

Pris

Torsdag d. 27. oktober 2011
Der vil være afgang med bus fra Høje Taastrup station kl.
6.30. Bussen kører til Gedser, hvorfra vi skal med færgen
kl. 9 til Rostock. Fra Rostock går det sydpå til Harzen. Vi
kører direkte til Wernigerode kun med stop for frokost og
benstræk.
Vi forventer at være i Wernigerode tidsnok til at nå at se
dagens sidste smalsporstog på HSB i Wernigerode.

Prisen for denne rejse bliver 4.800,- kr. pr. person, hvilket
inkluderer:
• Bustur fra København til Wernigerode og retur.
• Overnatning på hotellet i Wernigerode i dobbeltværelse.
• Morgenmad fredag, lørdag og søndag.
• Frokost lørdag.
• Kørsel med turens særtog.
• Værkstedsbesøg.
Tillæg for enkeltværelse er 800,- kr.
Derudover kan der tilbydes en sygdomsafbestillingsforsikring på rejsen. De fleste vil dog have en sådan forsikring i
deres familie-/indboforsikring. Prisen kan oplyses ved henvendelse.

27.-30. oktober 2011

Fredag d. 28. oktober 2011
Efter morgenmaden forsøger vi at arrangere et værkstedsbesøg hos HSB.
Herefter bruges dagen på at fotografere smalsporstogene
på HSB. Vi vil forsøge at tilrettelægge flere forskellige muligheder for at se togene i landskabet, dels ved buskørsel
til udvalgte fotosteder, dels ved at vandre rundt i området.
For de, som ønsker at køre med toget, vil denne mulighed
naturligvis også være til stede dog for egen regning.
Lørdag d. 29. oktober 2011
Jernbaner i Harzen er meget mere end bare smalsporstogene på HSB, og vi bruger lørdagen på et besøg på den
berømte Rübelandbahn, der er en normalsporet bane med
kraftige stigninger.
Lige efter morgenmaden køres med bussen til Halberstadt.
Herfra køres en tur med særtog fremført af damplokomotiv
type 95 (meget kraftigt femkoblet tenderlokomotiv). Særtoget oprangeres som et sidebanepersontog fra DDR-tiden
og kører Halberstadt–Blankenburg–Elbingerode og retur.
Der bliver både masser af fotostop og en imponerende lydoplevelse, når det kraftige lokomotiv forcerer stigningerne i
bjergene.
Om eftermiddagen kører vi retur med bussen til Wernigerode.

Tilmelding
Tilmelding sker ved at indbetale et forskud på 800,- kr. pr.
person eller det fulde beløb senest den 1. juli 2011 på girokonto 6001 3888, DJK Rejser, Kalvebod Brygge 40, 1560
København V.
Husk tydeligt navn og adresse. Angiv også tydeligt, hvis der
ønskes enkeltværelse på hotellet.
Tilmelding betragtes som bindende.

I øvrigt
DJK Rejser forbeholder sig ret til at ændre i ovennævnte
program eller eventuelt helt at aflyse turen.
Overhold tilmeldingsfristen af hensyn til turens tilrettelæggelse. Tilmelding efter tilmeldingsfristen kan kun ske direkte
til Keld Haandbæk, og det må forventes, at prisen bliver
højere, da der er ekstra omkostninger ved efterbestilling.
Pladser på turen tildeles efter „først til mølle-princippet“.
Alle spørgsmål vedrørende rejsen kan rettes til DJK Rejser
v/Keld Haandbæk, Kalvebod Brygge 40, 1560 København V.
Telefon 33 33 86 97.

Se seneste nyt på www.djk.com

