
 
  

 Den 19. februar 2018 

 

 

 
                         

Sommerudflugt den 14. 15. og 16. maj 2018 
  

Program: 
 
Mandag den 14. maj 
 
Kl. 10.30  Afgang fra Aabenraa (HLT Service, Kathale 36, 6200 Aabenraa) 
 
Vi starter med en tår morgenkaffe i bussen, og der vil så senere blive serveret en let fro-
kost. Vi har selvfølgelig sørget for, at der drikkevarer med i bussen. 
 
Vi forventer at være fremme, ved Junges Hotel Hamburg, sidst på eftermiddagen,  
 
Kl. 19.00 vil der på hotellet blive serveret en 2-retters menu med diverse vine.  
  

Tirsdag den 15. maj 
 
Morgenmad på hotellet. 
 
Kl. 09.00 -11.00  Byrundtur med dansktalende lokal guide. Ikke kun de kendte seværdig-
heder, men også mange andre steder i byen med små historier tilknyttet. 
 
Kl. 11.00-12.00  Havnerundfart 
 
Herefter køres til hotellet. Man kan også vælge at tage turen tik fods og nyde frokosten 
på egen hånd på en af de mange restauranter på vejen. Måske et smut forbi St. Pauli. 
 
Eftermiddagen er til fri disposition. 
 
Kl. 19.00  Fælles buffet på hotellet med vin, øl eller vand. 
 
Alt efter middagen er for egen regning 
 

Onsdag den 16. maj 
 
Morgenmad på hotellet 
 
Efter morgenmaden kører bussen til Miniatur Wunderland, hvor der hurtigt går en formid-
dag i den fantastiske udstilling. 
 
Hjemkørsel med stop for frokost på vejen. Det kan måske være på Das Kleine Rasthaus i 
Neumünster. 
 
Omkring klokken 17 lander vi i Aabenraa. 
 



 
  

 
 
 
 
Pris: 2195,00 kr. per person (samme beløb for ledsager) 
 Beløbet bedes indbetalt senest den 30. april på kontonummer.  

  
Husk at transporten, til og fra Aabenraa, er for egen regning og at det derfor kan være en 
fordel at aftale samkørsel.  
 

Af hensyn til bookning af værelser m.m. skal vi helst have en hurtig til-
bagemelding. 
Det er derfor vigtigt, at vi senest  søndag  den 4. marts 2018 modtager 
jeres tilmelding med oplysning om antal deltagere.  
 
Vi håber også i år på stor tilslutning til sommerudflugten, og ser frem til nogle hyggelige 
dage i gl. kollegers samvær. 
 

Tilmelding til:   
   
Kay Martins tlf. 21 21 47 76 eller mail: kay.martins@hotmail.com 

 

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 hilsner og på forhåbentligt gensyn den 14. maj. 
 
På bestyrelsens vegne 
Kay Martins 

 


