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Sommerudflugt den 9. og 10. maj 2013 
Program: 
 
Torsdag den 9. maj 
 
Kl. 12.00 mødes vi ved Dragør Badehotel, Drogdensvej 43, 2791 Dragør, hvor der vil bli-
ve serveret en sandwich og en øl eller vand. 
 
Kl. 13.00 bliver vi afhentet af en turistbus, som kører os direkte til Den Blå Planet (Dan-
marks nye Akvarium), som ligger i Kastrup ca. et kvarters kørsel fra Dragør. 
 
Kl. 15.30 er der afgang fra Den Blå Planet. 
 
Vi kører så videre af Amager Strandvej (Amager Strandpark), og fortsætter forbi Amager 
Fælledvej, hvor vi kan besigtige de sørgelige rester af værkstederne, hvor vi alle sam-
men, mere eller mindre, har haft vores gang igennem mange år. 
Herefter kører vi lidt rundt i Ørestaden, for at se nogle af de fantastiske og prisbelønnede 
bygningsværker, som er opført i området. 
 
Herefter fortsætter vi mod Kongelunden, hvor tørsten sikkert er begyndt at melde sig, 
Vi vil derfor prøver at finde et sted i Kongelundsskoven, hvor vi kan holde en lille pause 
og få en øl eller vand, og hvor de få rygere som er til stede kan få lidt ny luft i lungerne. 
 
Vi kører herefter direkte til Dragør Badehotel, hvor vi forventer at ankomme kl. ca.18.00. 
 
Kl. 19.00 er der middag på hotellet, hvor der vil bliver serveret en to retters menu, med 
diverse vine. Herefter er resten af aften for egen regning. 
 
Fredag den 10. maj 
 
Morgenmad på hotellet. 
 
Da hotellet vi skal bo på, ligger i selve det gamle Dragør, hvor der er en masse spæn-
dende seværdigheder og et fantastisk miljø, har vi valgt ikke at lægge nogen plan for fre-
dag formiddag, så der vil her være frit slag for at udforske den gamle by. 
 
Af spændende seværdigheder kan bl.a. nævnes, selve den gamle bydel - fiskeri- og  
lystbådehavn - Dragør Fortet som er et gammelt militærområde - Nordstranden som er et 
område kun for overklassen, og så er der også nogle små og hyggelige cafeer og restau-
ranter, hvis det er det som trækker.  
 
 
 
 



 
  

 
 
 
 
Kl. 13.00 vil der på hotellet blive serveret et par stykker smørebrød med en øl eller vand, 
inden vi vender næsen hjemad. 
 
 

Pris: Alt dette for kun 585,00 kr. per person (samme beløb for ledsager) 

 Beløbet bedes indbetalt senest den 30. april på kontonummer.  
 
  
Kørsel til og fra Dragør er for egen regning, husk derfor evt. at aftale samkørsel. 
 
 

Af hensyn til bookning af hotelværelser m.m., skal vi have en hurtig til-
bagemelding. 
Det er derfor vigtigt, at vi senest onsdag den 27. februar 2013 modtager 
jeres tilmelding med oplysning om antal deltagere.  
 

Vi håber igen i år på stor tilslutning til sommerudflugten, og ser frem til et par rigtige hyg-
gelige dage i gl. kollegers samvær. 
 

Tilmelding til:   
  
Bjarne Hansen tlf. 22 43 47 77 eller mail: kimmie@paradis.dk  
Kay Martins tlf. 21 21 47 76 eller mail: kay.martins@webspeed.dk 

 

Når vi har modtaget det endelige antal tilmeldinger, vil der blive udsendt en deltagerliste 
til alle, så det vil være muligt evt. at lave aftaler om samkørsel. 
 
 
Mange hilsener og på forhåbentligt gensyn den 9. maj. 
På bestyrelsens vegne 
Kay Martins 
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