
 

DMU-tur 2014 til Warszawa 29. maj – 1. juni (Kristi Himmelfartsferien). 

Næste års DMU tur går til Polens hovedstad, Warszawa. Planlægningen er i hænderne på John Jensen og 

Knud Pinholt fra Randers Flyveklub. Vi har hen over efteråret kæmpet med at få aftaler på plads med 

hoteller og andre samarbejdspartnere, men nu er vi klar til at melde ud, og tage imod tilmeldinger. 

Kristi Himmelfartsferien ligger meget sent i 2014 og mange andre helligdage kommer til at ligge i juni 

Derfor har vi denne gang valgt at gå tilbage til den traditionelle placering af turen. Principielt skal man dog 

regne med at fremtidige ture kommer at ligge i begyndelsen af juni. 

Turen starter torsdag den 29. maj, hvor vi alle mødes til frokost hos flyveudstillingen ”Hangar 10” i 

Heringsdorf (EDAH) på kanten til den tysk-polske grænse. Derfra går det videre mod Warszawa til Babice 

flyveplads (EPBC) næsten i midten af byen, hvor Aeroklub Warszawski står klar til at tage imod. Efter en lille 

let servering (Det bedst øl Polen kan byde på) går første bus til hotellet ca. 17:00, anden afgang bliver kl. 

18:00. Aftenen er til egen rådig. 

Fredag og lørdag regner vi med at bruge al vores tid i og omkring Warszawa, for der er nok at se på Polens 

hovedstad. Foreløbigt ser programmet sådan ud: 

Fredag starter vi med guidet rundtur i Warszawas gamle bydel. Efter frokost har vi arrangeret besøg på 

Warsaw Uprising Museum. Om aften holder vi den traditionelle middag på hotellet. 

Lørdag er formiddagen fri til enten shopping eller et besøg på Palace of Culture and Science, Polish Army 

Museum eller en anden af byens mange seværdigheder. Frokosten regner vi med at indtage på en sejlads 

op ad floden Wisla.  

Søndag afgår bussen til flyvepladsen kl. 9:00. Vi har aftalt med Hangar 10 i Heringsdorf, at vi kan lægge 

vejen forbi igen, men det står alle frit for at finde andre alternative pit-stops. 

  



   
 

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 e-mail-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 DMUtur2014@gmail.com 

 

Samtidig med tilmeldingen skal der indbetales et depositum på 450 kr. pr. fly til konto: 

2500 - 0759 947 568 med angivelse af flyets registrering. 

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

af januar. Vi regner med ca. samme beløb som sidste år, dvs. 2.000 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. 

 


