Historisk tur i hjulspor af AUDI, MERCEDES, PORSCHE, DKW
og andre bilmærker, som skabte Tysklands industrieventyr…

5 DAGES REJSE: 8.5. – 12.5.2018
Her tilbyder vi unik chance for deltagelse i en rejse i hjulspor af de største tyske bilmærker. Vi har allieret
os med både danske og tyske eksperter på området, som vil indvie os i denne spændende verden. Turen er
tilrettelagt som en blanding af industrihistorie, samt almene kulturelle og turistmæssige oplevelser. Der er
opsamling i Østjylland, på Fyn, Sjælland og øerne helt til Rødby, hvorfra vi sejler til Tyskland (med
morgenbuffet på udrejsen og aftenbuffet på hjemrejsen). Afgangssteder/tider fastsættes, når alle
tilmeldinger er hus. Fra Rødby kører vi til Eisenach/Wartburg, hvor vi skal overnatte. Næste dag skal vi bo
på det verdensberømte hotel V-8 i Stuttgart(*), mens de sidste to nætter sover vi på hotel i Neckarsulm,
hvorfra der er gode tilkørselsmuligheder til Sinsheim og Speyer. På hotellerne er der morgenmad og alle
aftener er der fællesspisning på hyggelige beværtninger. På hjemturen stopper til indkøb i Bordershoppen.

Hovedvægten på turen er studiebesøg hos Mercedes Benz, Porsche i Stuttgart,
Audifabrik og Autoworld i Neckarsulm, Teknikmuseer i Sunsheim!
Men der er også planlagt besøg ved historiske seværdigheder som f.eks. Wartburg
slot, Bernd Rosmeyers mindesmærke, m.m. samt der bliver tid til bl.a. shopping.

Mercedes i Stuttgart fremvises Mercedes` historie i en 50 meter høj bygning på 9 etager og 16.500 m2
Sinsheim er hjemsted for 3.000 exponenter udstillet på 50.000 m2 – ud over biler og motorcykler kan man
bl.a. finde den franske Concorde F-BVFB og russiske Tupolev Tu-144

Tilmelding og information hos:
Arno Werner, tlf.: 23663019
e-mail: arnohwerner@gmail.com

Tilmeldingsfristen er 15.3.2018.

Pris pr. person 4.500,-kr.*
ved min.40 deltagere
I prisen er der inkl.: Bus- & færge, 4 overnatninger i
dobbeltværelse, 5 x morgenmad & aftensmad, udflugter
& museumsbesøg (excl. entreer), stedkendt rejseleder.
Tillæg for: enkeltværelse 1000,-kr., entreer, frokoster,
drikkevarer, rejseforsikringer.
OBS! På V8 hotel i Stuttgart kan man mod tillæg på ca.
300 kr bestille et af temaværelser, som er indrettede
som interiør af forskellige bilmærker.
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