
   
 

DMU-tur 2015 til Strasbourg 4. juni – 7. juni (Grundlovsdag(+3)). 

Næste års DMU tur går til Strasbourg i Frankrig, hjemsted for Europarådet, EU-domstolen og EU-

parlamentet (1 uge om måneden) og hovedby i vindistriktet Alsace. Planlægningen er igen i hænderne på 

John Jensen og Knud Pinholt fra Randers Flyveklub. Vi har været nede og se på forholdene og det er en 

fantastisk by. 

Tidligere ture har ligget i Kristi Himmelfartsferien men for at sikre godt vejr, har DMUs bestyrelse bedt om 

at turene ligger i juni. Vi har valgt at udnytte Grundlovsdag, der ligger torsdag den 4. juni og er en fridag for 

mange. 

Turen starter torsdag den 4. juni, hvor vi alle mødes til frokost og tankning på Ganderkesse (EDQW - ”Atlas 

Airfield”) lige vest for Bremen. Derfra går turen videre mod den lille by Haugenau (LFSH) nord for 

Strasbourg, hvor den lokale flyveklub står klar med Avgas i tanken og øl på køl. Derefter er der bus til 

hotellet i centrum af Strasbourg. Aftenen er til egen rådighed. 

Fredag bruger vi i og omkring byen og lørdag skal vi på vintur, smage vine og opleve arbejdet i markerne. 

Foreløbigt ser programmet sådan ud: 

Fredag starter vi med en sejltur på floden L’Ill ud til Europa-Parlamentet. Efter en guidet rundtur sejler vi 

tilbage og får frokost i en af Strasbourg meget ikoniske restauranter, Le Gruber. Om eftermiddagen ser vi 

på Strasbourgs gamle bydel og ikke mindst den fantastiske katedral. Det sidste af eftermiddagen er sat af til 

shopping, inden vi mødes til middag i en af byens ældste bygninger nær katedralen. 

Lørdag tager vi på vinsmagning langs Alsace berømte ’wine trail’. Der bliver frokost på en vingård under 

vejs og vi er tilbage midt på eftermiddagen, så der bliver tid at se mere af byen eller besøg på et at byens 

museer.  

Søndag afgår busser til flyvepladsen i Haugenau (LFSH) kl. 8.00 og kl. 9:00. Vi foreslår at man planlægger 

med et stop i Speyer (EDRY), og besøger byens fantastisk transport- og teknikmuseum, der også omfatter 

en stort rum- og luftfartsudstilling med blandt andet en Boeing 747 på en piedestal i 30 meters højde. 

Flyveturen til Speyer er på ca. 30 min. Hvis ikke man selv finder på noget andet, er man selvfølgelig 

velkommen til at tanke igen i Ganderkesee.  

  



   
 

Lige nu er det nødvendigt at man hurtigst muligt giver en foreløbig tilmelding med følgende oplysninger: 

 Flytype, OY-registrering og MAX Take-off vægt 

 Pilotnavn og email-adresse på en kontaktperson pr. fly (blot et af flyets piloter) 

 Antal deltagere (gerne navne hvis I har dem, men det kan komme senere) 

 Antal ønskede enkelt eller dobbeltværelser 

Tilmelding sendes til DMUtur2015@gmail.com 

 

Når tilmelding er modtaget, sender vi en faktura på 450 kr. pr. fly til indbetaling på 

turkontoen. Plads på evt. venteliste afgøres af indbetalingstidspunktet 

Information om den endelige pris på hotel, spisning og diverse aktiviteter forventes udsendt i begyndelsen 

af januar. Vi regner med det bliver et par hundrede kroner dyre end tidligere som sidste år, dvs. 1.700 kr. 

pr. person i dobbeltværelse og 2.400 kr. pr. person i enkeltværelse. Indbetaling af det endelige deltager 

gebyr skal ske midt i februar. 

Vi regner ikke med at der bliver nogen begrænsning på deltagerantallet, så sørg endelig for at alle i jeres 

flyveklub får sig meldt til snarest muligt. 

 

Bedste hilsner fra John og Knud. 

 


