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Kom til ÅBENT HUS i Roskilde Lufthavn til 
sæsonstarten lørdag den 4. maj 2019. Har du ikke 
allerede sikret dig en billet til årets første flyvning... 
den traditionelle tur ned over Møn og Farø broerne, 
så har du naturligvis også mulighed for at købe billet 
på dagen. Vil du være sikker på at komme med, så 
anbefaler vi absolut at booke turen på forhånd!
    Vi har igen i år lagt hele to Møn/Farø ture ind i 
åbningsprogrammet. På begge ture flyves der tradi-
tionen tro forbi Stevns Klint og derfra videre mod 
Møn, hvor den smukke udsigt til Møns 6 km lange 
og 128 m, høje kridtklint opleves på forholdsvis tæt 
hold, før turen atter går mod Roskilde via Bogø og 
Farøbroerne.
    Rundflyvningen går over Munkholmbroen, Hol-
bæk og videre ud over Andelslandsbyen Nyvang, 
der denne weekend afholder deres årlige Besættel-
ses-arrangement.
    Da sæsonåbningen i år falder på 04. maj, bliver 
dagens sidste tur den traditionelle rundflyvning over 
Mindelunden i anledning af 74 året for Danmarks 
befrielse. Præcis kl. 20.36 tilbage i 1945 kom fri-
hedsbudskabet fra BBC i London. Turen er tilrette-
lagt således, at vi overflyver Mindelunden ca. 20.36.
    Kom og vær med... få en hyggelig dag i Roskilde 

Tur nr.: 900-5  Lørdag 04 maj
København-Mindelunden - Rundflyvning
Afg. Roskilde kl. 2015 ank. Roskilde kl. 2045
Omkostninger pr. deltager: Kr. 395.-

En god tradition...

Flyveprogram

Tur nr. 900-1  Lørdag 04 maj
Møn – Farø - Rundtur
Afg. Roskilde kl. 1200 - Ank. Roskilde kl. 1300
Omkostninger pr. deltager: kr. 650,-

Tur nr. 900-2  Lørdag 04 maj
Rundflyvning
Afg. Roskilde kl. 1330 ank. Roskilde kl. 1400 
Omkostninger pr. deltager: kr. 395,-

Tur nr. 900-3  Lørdag 04 maj
Møn – Farø - Rundtur
Afg. Roskilde kl. 1500 - Ank. Roskilde kl. 1600
Omkostninger pr. deltager: kr. 650,-

i selskab med ”Den Gamle Dame” og forhåbentlig 
en masse andre DC-3 venner. Vi har naturligvis 
åbent i souvenir-boden med gode tilbud... og nye 
”varer på hylderne”, ligesom også Cafeen naturligvis 
vil være åben.
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Tur nr.: 902   Lørdag 11 maj
Peenemünde - Tyskland
Afg. Roskilde kl. 1000 ank. Peenemünde kl. 1100
Afg. Peenemünde kl. 1600 ank. Roskilde kl. 1700
Omkostninger pr. deltager: Kr. 1295,-

På turen ses Møns Klint samt øhavet omkring 
Peenemünde og Greifswald.  En meget væsentlig 
del af rumfartsindustrien startede her, da Wernher 
von Braun i sin tid udviklede Vergeltungswaffen 1 
og 2 (V1- og V2-raketterne). Den 22. august 1943 
landede en V1 raket på Bornholm, og Hasager Chri-
stiansens tegning af den nedstyrtede genstand kom 
via Sverige til London, som derpå indledte massive 
bombninger af Peenemünde. 
    Kontrolbunkeren og det gamle kraftværk ligger 
her endnu. Det var indrettet, så røgen kunne ledes ud 
i Østersøen gennem underjordiske kanaler, så det så 
ud, som om kraftværket var ude af drift.
    Hele området har været strengt bevogtet og lukket 
for omverdenen indtil Berlin-murens fald. En del af 
bygningerne er nu indrettet som museum og biograf, 
hvor der vises film fra forsøgene i begyndelsen af 
40’erne.
    De senere år er der på området udenfor museet 
blevet etableret andre museer, oplevelser og cafeer. 
I havnen ligger den russiske ubåd U-461, og langs 
havnefronten ligger flere spisesteder.

Tur nr. 904-2  Onsdag 15 maj
Rundflyvning
Afg. Roskilde kl. 1730 ank. Roskilde kl. 1800 
Omkostninger pr. deltager: kr. 395,-

Det er som altid vejret og fartøjschefens lyster der 
afgør, hvor der flyves hen for at se verden ”sådan 
lidt fra oven”.

Tur nr. 904-3  Onsdag 15 maj
Rundflyvning
Afg. Roskilde kl. 1830 ank. Roskilde kl. 1900 
Omkostninger pr. deltager: kr. 395,-

Det er som altid vejret og fartøjschefens lyster der 
afgør, hvor der flyves hen for at se verden ”sådan 
lidt fra oven”.

Tur nr.: 906   Onsdag 22 maj
Storeblætsbroen - Nord-
sjælland - Rundtur
Afg. Roskilde kl. 1700 ank. 
Roskilde kl. 1820 
Omkostninger pr. deltager: 
kr. 825,-

En ny noget længere rund-
flyvning, som vi også kunne 
kalde ”Sjællands nordkyst”. 

Efter start sættes kursen mod Storebæltsbroen, 
hvorefter turen går nordpå langs kysten over Ka-
lundborg, Sjællands Odde, nordkystens badebyer til 
Kronborg Slot. Derefter fortsættes langs Øresunds-
kysten til Tuborg Havn, hvor det igen går ind over 
land til Roskilde.

Tur nr.: 908   Lørdag 25 maj 
Tirstrup – Den Gamle By Aarhus
Afg. Roskilde kl. 0900 ank. Tirstrup kl. 0940
Afg. Tirstrup kl. 1645 ank. Roskilde kl. 1725
Omkostninger pr. deltager: Kr. 1195,-

Vi har i mange år haft Den Gamle By i Aarhus som 
en fast del af turprogrammet… med større eller 
mindre succes. Men selvom den ”gamle del” af 
Den Gamle By stadig er den samme, ja så er der 
virkelig sket meget i bl.a. det nyere hjørne, nemlig 
1974-kvarteret med butikker og boliger fra dengang! 
Ikke mindre spændende er det underjordiske muse-
um ”Aarhus fortæller”, som blev indviet i sommeren 
2017.
     »Aarhus fortæller« er den første samlede mus-
fortælling om byens historie fra vikingetid til nytid. 
Udstillingen er en permanent installation på 800 
m², der ligger under jorden i 1974-kvarteret. Tids-
rejsen begynder, da Aarhus opstod i vikingetiden, 
som en af de første byer i Danmark. En kronologisk 
tur fører os herefter op gennem 1200 års historie 
til nutiden, hvor byen i dag har mere end 335.000 
indbyggere. Hele historien er med, men fokus ligger 
på de seneste 150 år, hvor byen for alvor udviklede 
de træk, der har gjort Aarhus til… Aarhus. Absolut 
et besøg værd!

Tur nr.: 910   Onsdag 05 juni 
Sindal – Skagen og Grenen
Afg. Roskilde kl. 0800 ank. Sindal kl. 0915
Afg. Sindal kl. 1700 ank. Roskilde kl. 1815
Omkostninger pr. deltager: Kr. 1695,-

Bussen kører til Skagen, hvor tiden er til egen dispo-
sition. Her vil der være tid til både museumsbesøg, 
nyde byen og dens ”turistliv” og få frokost på en af 
de mange restauranter.
    Alle kender reproduktionerne af de store ska-
gensmaleres billeder. På Skagens Museum kan man 
nyde originalmalerierne fra kunstnerkolonien, der 
bosatte sig her i slutningen af 1800-tallet. Museet 

Vigtig information
• Den elektroniske booking åbner 
  27. marts 2019 kl. 14.00.
• Læs venligst ”Før der bestilles...”  
  på bagsiden af turprogrammet!
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genåbnede i 2016 efter en omfattende renovering og 
udvidelse, hvor deres udstillingsareal blev næsten 
fordoblet.
    De charmerende gule huse i Gl. Skagen får deres 
maleriske udseende forstærket af de hvidmalede for-
skellinger (fugning af tagfladen udefra) ved gavlen.
    Turen fortsætter til Grenen, hvor man med ”Sand-
ormen” eller på egne ben kan komme helt ud til 
spidsen og se hvor ”vandene mødes”.

Tur nr.: 912   Onsdag 19 juni
H.C. Andersen Lufthavn, Odense – Egeskov Slot
Afg. Roskilde kl. 0800 ank. Odense kl. 0840
Afg. Odense kl. 1710 ank. Roskilde kl. 1750
Omkostninger pr. deltager: Kr. 1095,-

Egeskov Slot blev bygget af lensmand Frands 
Brockenhuus og stod færdigt i 1554. Veteranmuseet 
blev åbnet i 1967, og siden har stedet udviklet sig til 
et omfattende museums- og oplevelsessted. Der er 
adgang til selve slottet, og den meget smukke park 
er udnævnt til en af de 12 mest spektakulære haver i 
verden.

I Veteranmuseet er der ca. 50 biler, 8 fly, en helikop-
ter, cykler og verdens største samling motorcykler. 
Der er adgang til magasinerne, hvor der står endnu 

mere. Derudover er der Købmandsmuseet, Falck-
museet, Mennesker og mekanik, Mode Udstilling år 
1850 – 1900, Den gamle smedje, Galleri Ahlefeldt 
og Titania’s Palads (stod før i Legoland). Paladset 
indeholder ikke færre end 3.000 dele.
    Se meget mere på www.egeskov.dk

Tur nr.: 914   Søndag 23 juni
Skt. Hans båls Flyvning - Rundtur
Afg. Roskilde kl. 2100 ank. Roskilde kl. 2200
Omkostninger pr. deltager: Kr. 560,-

Turen går ikke til Bloksbjerg, men via Tuborg Havn, 
Vedbæk, Humlebæk samt Kronborg til Gilleleje 
og retur modsat vej hjem, så alle forhåbentligt kan 
nyde bålene på strandene. Det er årets eneste tur, der 
flyves om aftenen, men helt mørkt er det ikke, så tæt 
på årets længste dag.

Tur nr.: 916   Onsdag 26 juni
Karup – Helicopter Wing Karup
Afg. Roskilde kl. 0900 ank. Karup kl. 1000
Afg. Karup kl. 1630 ank. Roskilde kl. 1730 
Omkostninger pr. deltager: Kr. 1195,-

Besøg ved Eskadrille 722 (EH-101 Merlin) og 723 
(Lynx og MH-60R Seahawk), Flyvevåbnets Histo-
riske Samling, Gedhusmuseet samt Draken Team. 
Der er lagt op til en spændende dag med både aktive 
helikoptere og pensionerede fly og fly-effekter.

Tur nr.: 918   Lørdag 06 juli
Aalborg – Tall Ships Races
Afg. Roskilde kl. 0800 ank. Aalborg kl. 0905
Afg. Aalborg kl. 1615 ank. Roskilde kl. 1720
Omkostninger pr. deltager: Kr. 1495,-

Den pensionerede London-advokat, Bernard Mor-
gan, forestillede sig et ”havets broderskab”, der 
skulle forene unge mennesker fra mange lande i 
venskabelig dyst. Det resulterede i kapsejladsen 
”Tall Ships Races”, der afholdtes første gang i 1956. 
Kapsejladsen afholdes hver 
sommer i europæiske far-
vande og forskellige byer, 
og der deltager 70-100 store 
sejlskibe.
    I år starter kapsejlasen i 
Aalborg, hvor man kan op-
leve skibene 03.- 06. juli på 
Havnefronten i Aalborg og 
Nørresundby. Man forventer 

Ta’ med DC-3 Vennerne til
»Tag der Bundeswehr 2019«

Fliegerhorst Fassberg
14.-16. juni 2019

Alle DC-3 venner og andre med 
interesse fly og en masse an-
det militært isenkram, har her 
mulighed for at opleve det hele 
- og ikke mindst mange DC-3/C-
47ere, på nært hold.

I forbindelse med Tag der Bundeswehr 
markerer man således 70-året for 
afslutning på luftbroen til Berlin 1948-49.

Læs mere om turen 
på side 14-15!
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deltagelse af mere end 90 skibe, og der er lagt op til 
folkefest og store oplevelser alle dagene. Tag med 
og nyd synet af de mange smukke gamle sejlskibe.
    Se mere på www.aalborgevents.dk/2019/the-tall-
ships-race

Tur nr.: 920   Søndag 04 august
Maribo Flyveplads - Åbent Hus 
Museumsbanen Maribo-Bandholm
Afg. Roskilde kl. 0830 ank. Maribo kl. 0910
Afg. Maribo kl. 1615 ank. Roskilde kl. 1655
Omkostninger pr. deltager: Kr. 1095,-

Efter landing transporteres passagererne i veteran-
bus til Maribo for at køre med Museumsbanen Mari-
bo - Bandholm. Banen fra Maribo til Bandholm 

Havn er Danmarks ældste privatbane. Den blev åb-
net i 1869 som den første jernbane på Lolland-Fal-
ster, og kørte frem til 1930. Strækningen er 8 km 
lang og fører gennem smuk natur. Museumsbanen, 
der er Danmarks ældste veteranjernbane, kører bl. 
a. med tog fremført med landets ældste køreklare 
damplokomotiv og personvognene repræsenterer 
privatbanemateriel fra perioden 1869-1925. 
    I Bandholm venter bussen for at returnere til fly-
vepladsen, hvor der serveres frokost i cafeteriet, der 
byder på tag-selv-bord med en øl/vand. Frokost er 
inkluderet i prisen.
    De, som har bestilt det ved bookingen, kan opleve 
en svæveflyvetur. Selv om det er korte ture, så er 
start og landing i sig selv oplevelsen værd. Beta-
ling kontant på stedet. Pris for svæveflyveturen er 
350,- pr. deltager. Begrænset antal ture, så oplys ved 
bookingen om det ønskes.
    Flyvepladsen holder Åbent hus denne dag, så der 
er nok at se på ud over svæveflyverene.
    Se i øvrigt beretning fra turen i 2012 på www.
dc3vennerne.dk/lidtafhvert/lidtafhvert.htm

Maribo Flyveplads  Søndag 04 august
20 min. rundflyvninger
Tur nr.: 920-1 Afg. Maribo kl. 1100  (ca. tider)

Tur nr.: 920-2 Afg. Maribo 
kl. 1330  (ca. tider)
Tur nr.: 920-3 Afg. Maribo 
kl. 1430  (ca. tider)
Omkostninger pr. deltager: 
Kr. 395.-

Bookes denne tur slipper 
de, som allerede er medlem, 
for at stå i kø på stedet. Det 

afgøres på dagen, hvor der flyves hen.

Tur nr. 922-1  Onsdag 07 august
Rundflyvning
Afg. Roskilde kl. 1630 ank. Roskilde kl. 1700 
Omkostninger pr. deltager: kr. 395,-

Det er som altid vejret og fartøjschefens lyster der 
afgør, hvor der flyves hen for at se verden ”sådan 
lidt fra oven”.

Tur nr. 922-2  Onsdag 07 august
Rundflyvning
Afg. Roskilde kl. 1730 ank. Roskilde kl. 1800 
Omkostninger pr. deltager: kr. 395,-

Det er som altid vejret og fartøjschefens lyster der 
afgør, hvor der flyves hen for at se verden ”sådan 
lidt fra oven”.

Tur nr. 922-3  Onsdag 07 august
Rundflyvning
Afg. Roskilde kl. 1830 ank. Roskilde kl. 1900 
Omkostninger pr. deltager: kr. 395,-

Det er som altid vejret og fartøjschefens lyster der 
afgør, hvor der flyves hen for at se verden ”sådan 
lidt fra oven”.

Tur nr.: 924   Lørdag 10 august
Rønne - Ø-rundtur - Nordom
Afg. Roskilde kl. 0830 ank. Rønne kl. 0930
Afg. Rønne kl. 1600 ank. Roskilde kl. 1700
Omkostninger pr. deltager: Kr. 1495,-

Turen går nordover til det meget specielle museum 
”Bornholms Tekniske Samling”, der har mere end 
4000 m2 fyldt med nostalgi for ”alle pengene”. 
Samlingen spænder over værktøj, maskiner, et Dra-
kenfly og store diseldrevne motorer til ure, radioer, 
briller, 6170 kopper, ca. 2000 ølflasker og meget 
meget mere fra en svunden tid.

Se præsentation af samlingen på www.bornteksam-
ling.dk
    Derefter køres forbi Hammershus til frokostop-
hold (for egen regning) i Allinge, og derfra til 
Gudhjem, Østerlars Rundkirke og tilbage til Rønne 
Lufthavn.

Tur nr.: 926-1  Onsdag 14 august
Nordsjællands Slotte - Rundtur
Afg. Roskilde kl. 1700 ank. Roskilde kl. 1750 
Omkostninger pr. deltager: kr. 495,-

En flyvende aftentur hvor Frederiksborg, Fredens-
borg og Kronborg slotte ses i fugleperspektiv før 

Vigtig information
• Den elektroniske booking åbner 
  27. marts 2019 kl. 14.00.
• Læs venligst ”Før der bestilles...”  
  på bagsiden af turprogrammet!
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turen fortsætter over Øresund og Eremitageslottet 
og den nu nedlagte FSN Værløse. Derfra retur til 
Roskilde.

Tur nr. 926-2  Onsdag 14 august
Rundflyvning
Afg. Roskilde kl. 1830 ank. Roskilde kl. 1900 
Omkostninger pr. deltager: kr. 395,-

Det er som altid vejret og fartøjschefens lyster der 
afgør, hvor der flyves hen for at se verden ”sådan 
lidt fra oven”.

Roskilde Airshow   17.-18 august
Lørdag 20 min. rundflyvning
Tur nr.: 928-1 Afg. Roskilde kl. ??
Tur nr.: 928-2 Afg. Roskilde kl. ??
Tur nr.: 928-3 Afg. Roskilde kl. ??
Omkostninger pr deltager: kr. 375,-

Danmarks største airshow med alt hvad hjertet 
begærer af flyoplevelser. Da det endelige program 
først bliver lagt ca. 8 dage før, kan vi ikke oplyse 
afgangs- og ankomsttider.
    03 april 1944 rullede OY-BPB ud af fabrikken 
i Long Beach. Vi fejrer de 75 år med reception og 
bogudgivelse kl. 0900 i Rosklide Lufthavn. Mere 
herom i næste udgave af DC-3 Nyt.

Søndag 20 min. rundflyvning
Tur nr.: 930-1 Afg. Roskilde kl. ??
Tur nr.: 930-2 Afg. Roskilde kl. ??
Tur nr.: 930-3 Afg. Roskilde kl. ??
Omkostninger pr deltager: kr. 375,-

Danmarks største airshow med alt hvad hjertet kan 
begære af flyoplevelser. Da det endelige program 
først bliver lagt ca. 8 dage før, kan vi ikke oplyse 
afgangs- og ankomsttider.

Tur nr.: 932-1  Onsdag 21 august
Øresundsbroen – Malmø - Lund - Rundtur
Afg. Roskilde kl. 1700 ank. Roskilde kl. 1750
Omkostninger pr. deltager: Kr. 495,-

Turen går fra Roskilde ud over Vallensbæk via Kø-
benhavns Lufthavn til Øresundsbroen, forbi ”Tur-
ning Torso” op til Universitetsbyen Lund, videre 
ned til Oxie og retur via Københavns havnefront 
med udsigt til den indre by.

Tur nr. 932-2  Onsdag 21 august
Rundflyvning
Afg. Roskilde kl. 1830 ank. Roskilde kl. 1900 
Omkostninger pr. deltager: kr. 395,-

Det er som altid vejret og fartøjschefens lyster der 
afgør, hvor der flyves hen for at se verden ”sådan 
lidt fra oven”.
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Tur nr.: 936   Onsdag 28 august
Esbjerg – Tirpitz og Blåvandshuk
Afg. Roskilde kl. 0900 ank. Esbjerg kl. 1010
Afg. Esbjerg kl. 1700 ank. Roskilde kl. 1810
Omkostninger pr. deltager: Kr. 1595,-

Den 30. juni 2017 åbnede et nyt spændende muse-
um i Blåvand ved den jyske vestkyst. Den smukke 
museumsbygning er integreret i de hvide klitter, og 
udgør sammen med de oprindelige fæstningsbunke-
re det nye museumskompleks.
    I august 1944 gik den tyske besættelsesmagt i 
gang med at bygge den store Tirpitz-stilling vest for 
Blåvand. De to enorme kanonbunkere var en del 
af Atlantvolden, de skulle forsvare indsejlingen til 
Esbjerg, men nåede ikke at blive færdigbygget før 
kapitulationen i maj 1945. Der skulle, efter planen, 
have være monteret to pansrede kanontårne med 2 
kanoner på hver 111 ton.

Udstillingernes hovedtemaer er »Tirpitz-bunkeren«, 
»Den skjulte vestkyst«, »En hær af beton« og »Rav 
– havets guld«. De fortæller, foruden historien om 
en imponerende krigsmaskine, 20.000 års Vestkyst-
historie samt om det spændende og altid eftertragte-
de rav.
    Turen fortsætter til Blåvandshuk Fyr, hvor man 
kan gå en tur på den brede sandstrand til Danmarks 
vestligste punkt, eller købe billet til at se fyret ind-
vendigt.
    Se mere om udstillingerne på vardemuseerne.dk/
museum/tirpitz

Tur nr.: 940   Onsdag 04 sept.
Møn-Farø-Storebæltsbroen – Rundtur
Afg. Roskilde kl. 1700 ank. Roskilde kl. 1810
Omkostninger pr. deltager: kr. 735,-

En ny lidt længere rundflyvning, som vi også kunne 
kalde ”Sjællands sydkyst”. 
Efter start sættes kursen mod  
Køge Bugt, hvor ruten går 
forbi Stevns Klint og derfra 
videre mod Møn, hvor den 
smukke udsigt til Møns 6 km 
lange og 128 m, høje kridt-
klint opleves på forholdsvis 
tæt hold. Turen fortsætter 
over Bogø, Farøbroerne og 

langs kysten til Storebæltsbroen, før det atter går 
retur til Roskilde.

Tur nr.: 942   Lørdag 07 sept.
Peenemünde - Tyskland
Afg. Roskilde kl. 1000 ank. Peenemünde kl. 1100
Afg. Peenemünde kl. 1600 ank. Roskilde kl. 1700
Omkostninger pr. deltager: Kr. 1295,-

På turen ses Møns Klint samt øhavet omkring 
Peenemünde og Greifswald.  En meget væsentlig 
del af rumfartsindustrien startede her, da Wernher 
von Braun i sin tid udviklede Vergeltungswaffen 1 
og 2 (V1- og V2-raketterne). Den 22. august 1943 
landede en V1 raket på Bornholm, og Hasager Chri-
stiansens tegning af den nedstyrtede genstand kom 
via Sverige til London, som derpå indledte massive 
bombninger af Peenemünde. 

Kontrolbunkeren og det gamle kraftværk ligger her 
endnu. Det var indrettet, så røgen kunne ledes ud i 
Østersøen gennem underjordiske kanaler, så det så 
ud, som om kraftværket var ude af drift.
    Hele området har været strengt bevogtet og lukket 
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for omverdenen indtil Berlin-murens fald. En del af 
bygningerne er nu indrettet som museum og biograf, 
hvor der vises film fra forsøgene i begyndelsen af 
40’erne.
    De senere år er der på området udenfor museet 
blevet etableret andre museer, oplevelser og cafeer. 
I havnen ligger den russiske ubåd U-461, og langs 
havnefronten ligger flere spisesteder.

Tur nr. 944-2  Onsdag 11 sept.
Rundflyvning
Afg. Roskilde kl. 1730 ank. Roskilde kl. 1800 
Omkostninger pr. deltager: kr. 395,-
Det er som altid vejret og fartøjschefens lyster der 
afgør, hvor der flyves hen for at se verden ”sådan 
lidt fra oven”.

Vigtig information
• Den elektroniske booking åbner 
  27. marts 2019 kl. 14.00.
• Læs venligst ”Før der bestilles...”  
  på bagsiden af turprogrammet!

Tur nr. 944-3  Onsdag 11 sept.
Rundflyvning
Afg. Roskilde kl. 1830 ank. Roskilde kl. 1900 
Omkostninger pr. deltager: kr. 395,-

Det er som altid vejret og fartøjschefens lyster der 
afgør, hvor der flyves hen for at se verden ”sådan 
lidt fra oven”.

Tur nr.: 954-1  Lørdag 28 sept.
Årsafslutning – Rundflyvning
Afg. Roskilde kl. 1100 ank. Roskilde kl. 1130 
Omkostninger pr. deltager: kr. 395,-

Tur nr.: 954-2  Lørdag 28 sept.
Årsafslutning – Rundflyvning
Afg. Roskilde kl. 1200 ank. Roskilde kl. 1230 
Omkostninger pr. deltager: kr. 395,-

Tur nr. 954-3  Lørdag 28 sept.
Årsafslutning
Møn – Farø - Rundtur
Afg. Roskilde kl. 1330 - Ank. Roskilde kl. 1430
Omkostninger pr. deltager: kr. 650,-

Turen går traditionen tro forbi Stevns Klint og 
derfra videre mod Møn, hvor den smukke udsigt til 
Møns 6 km lange og 128 m, høje kridtklint opleves 
på forholdsvis tæt hold, før turen atter går mod Ros-
kilde via Bogø og Farø broerne.

Sæsonafslutning 2019

Efter en forhåbentlig god sæson med 
masser af flyvning med »Den gamle 
Dame«, er det atter blevet tid til at 
sige farvel og tak til OY-BPB. Vi håber 
at se rigig mange DC-3 venner til 
sæsonafslutningen i Roskilde Lufthavn 
lørdag den 28. september 2019.

Du kan allerede nu via vores booking 
sikre dig en plads på en af de tre 
planlagte flyvninger på dagen.

Tak for i år - på gensyn i 2020.
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FLYVEPROGRAM 2019

Før der bestilles…
Generelle betingelser
Der flyves kun med medlemmer af foreningen DC-3 
Vennerne.
    Ved rundflyvninger i forbindelse med flyvestæv-
ner kan medlemskab tegnes på stedet.
    Af hensyn til sikkerheden ombord, kan bevægel-
seshæmmede, som ikke selv kan komme ind og ud 
af flyet, desværre ikke medtages.
    Flydende væsker/cremer (i større mængder) og 
farligt gods (f.eks. benzin, syre, sprængstoffer, skar-
pe og spidse genstande /lommekniv e.l.) må ikke 
medtages ombord på flyet. Mobiltelefoner skal være 
slukket under flyvningen. 

Bestilling af plads
Bestilling af plads sker på www.dc3vennerne.dk i 
bunden af ”Flyveprogram”. Nøglen til bookingsy-
stemet er din e-mail. Hvis vi ikke har kendskab til 
denne bedes du sende den til medlem@dc3venner-
ne.dk som efterfølgende returnerer et password.
    Da det som forhåbentligt bekendt er muligt for 
husstandsmedlemmer at bestille flere pladser samti-
digt, kan den tidligere procedure med særskilte boo-
kingprofiler og passwords for øvrige husstandsmed-
lemmer ikke længere benyttes.
    Nye medlemmer kan registrere sig på hjemmesi-
den under ”Indmeldelse” og umiddelbart efter booke 
pladser. Password sendes automatisk ved oprettel-
sen.
    Ønsker du at teste bookingsystemet kan det gøres 
allerede nu ved at booke pladser på testtur 999. Det 
koster den formidable sum af 1 kr. som doneres til 
foreningen.
    Booker du plads for et andet medlem skal der 
logges ind med det pågældende medlems e-mailad-
resse og password.

Pladsbestilling kan tidligst ske 
den 27. marts 2019 kl. 1400.
Når først en booking er gennemført, kan den ikke 
slettes.Ønsker du alligevel af en eller anden årsag at 
slette din booking,bedes du kontakte os på
booking@dc3vennerne.dk
    Hjælp til online booking kan ses på hjemmesiden 
eller på tlf. 2238 0682

Betaling
Betaling kan ske via MobilePay, Dankort, VISA  
eller MasterCard.
    Ved MobilePay ringer systemet til din telefon og 
du har 5 minutter til at godkende beløbet.

Dokumentation
Umiddelbart efter betaling af turen, fremsendes et 
turbrev til den opgivne e-mailadresse. Det er ikke 
længere et krav at printe turbrevet da indcheckning 
sker på basis af passagerlister. Du er naturligvis 
velkommen til at medbringe turbrevet - evt. på din 
smartphone. Gyldigt billed-ID skal fortsat medbrin-
ges.

Mødetid
Mødetiden er altid 45 minutter før Take Off time.

Omkostning pr. deltager
Turens pris inkluderer flyveturen med OY-BPB (på 
ture med destination tur/retur) samt øvrige ydel-
ser, der er nævnt i turbeskrivelsen (eksempelvis 
bustransport, entre e.l.).
    DC-3 Vennerne påtager sig intet ansvar for anden 
hjemtransport ved f.eks. dårligt flyvevejr
eller tekniske problemer med flyet.

Aflysning og tilbagebetaling
Ændringer i turprogrammet kan forekomme, lige-
som DC-3 Vennerne forbeholder sig ret til at
aflyse ture, der ikke har den fornødne tilslutning, 
eller ved dårligt flyvevejr. Ved aflysning, der ikke 
skyldes vejret, sendes besked pr. e-mail ca. 3-5 dage 
før flyvningen. Det indbetalte beløb bliver automa-
tisk tilbageført til indbetalers konto.
    Aflyser et medlem sin deltagelse, tilbagebetales 
beløbet kun hvis et andet medlem køber turen. Ved 
sygdom henviser vi til private syge- eller rejsefor-
sikringer.

Velkommen ombord


