
SACHSEN 21-25.10.2019

VI GENTAGER SUCCESSEN – FOR 4 GANG!
Med historisk tur i AUDI/DKWs hjulspor

Industrimuseum i Chemnitz er indrettet i et
tidligere støberi og rummer omfattende samling af
hele den saksiske industrihistorie. I 1880erne blev
tusinder af maskiner af støbejern fremstillet her,
mens Auto Union overtog driften under Anden
Verdenskrig og krigsmaskiner blev produceret.
Udstillingerne omfatter den tekniske udvikling samt
relationer til den sociale og økonomiske historie i
Sachsen. Vi besøger også nærliggende Oldtimer 
Dienst. Begge steder udstilles en fantastisk samling
af DKW/Audi biler, motorcykler og m.m.!

Pris pr. person: 4.500,-kr. er inkl./ved min.30 deltagere:
Bustransport inkl. færge t/r, 4 overnatninger på hotel, indkvartering i dobbeltværelse,
5 x morgenmad & aftensmad, udflugter & besøg, stedkendt rejseleder.
Tillæg for: enkeltværelse 500,-kr., entre til museerne, frokoster, drikkevarer.

Motorradwerke Zschopau (MZ) blev etableret her
da Jørgen Skafte Rasmussen i 1907 købte en
nedlagt tekstilfabrik. I 1919 udvikledes en to-takts
motor, som lagde grunden til motorcykelproduktion.
I 1928 blev DKW verdens største motorcykelfabrik.
Det var også her Auto Union fik hovedsæde i 1932.
Denne fusion skabte det nuværende Audi. Vi
besøger byens museum for motorcyklens historie
beliggende på det smukke Wildeck Slot. Vi får også
en EKSKLUSIV rundvisning i Skafte Rasmussens 
villa beliggende lidt uden for Zschopau i Erzgebirge.

Hovedvægten under besøgene er steder/museer i Chemnitz, Zschopau og Zwickau, 
som relaterer til Rasmussen/Autounionen/Audis omfattende virke i årene 1903-1945.

MEN! Vi skal naturligvis også se almene turistattraktioner samt bliver der tid
til selvstudier og shopping – ALLE ER VELKOMNE!

I FORLÆNGELSE AF DE SIDSTE 3 ÅRS SUCCES tilbyder vi endnu en
gang en unik tur til Sachsen, hvor Nakskovdrengen Jørgen Skafte Rasmussen for godt 100 år siden skabte
en ægte industrilegende – DKW. Vi har allieret os med både danske og tyske eksperter på området, som vil
indvie os i denne spændende historie og Skafte Rasmussens personlige succes og drama! Der er
opsamling på Sjælland og afgangssteder/tider fastsættes, når alle tilmeldinger er hus. Der er kun 30
pladser! På udrejsen får vi morgenbuffet på færgen. Fra Rostock kører vi til byen Zchopau, beliggende i
hjertet af Erzgebirge, hvor Skafte Rasmussens industrieventyr startede. Udflugterne går bl.a. til Chemnitz,
hvor Autounion havde domicil i mange år, Zwickau, hvor vi besøger Horch/Audi-museum. Der er
fællesspisning alle aftener. På hjemturen er der indkøb i Bordershoppen samt aftenbuffet på færgen.

I Zwickau & Chemnitz besøger vi det flotte Horch-museum nu også med en Trabi-afdeling samt
fungerende værksteder, som sætter DKW, Horch/Audi biler, motorcykler og m.m. i stand.

Alle er velkomne – tilmelding og information hos:
Arno Werner, tlf.: 23663019, e-mail: arnohwerner@gmail.com

Tilmelding hurtigst muligt og senest 1.6.2019.
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