Svendborg Model Jernbane Klub
Arrangerer igen en tur til:

den.26.10.2019
Miniature Wunderland bygger i vid udstrækning på fantasi, selv om de 9 afsnit er bygget op omkring landsdele
som Tyskland, Østrig, Schweiz, Italien, Skandinavien, Amerika, Hamborg, og lufthavn mm. De er mere brugt som
inspiration end eksakt forbillede. Målet går mere på at de besøgende kan kende de forskellige lande fra
hinanden, og de forskellige bygningsdele er skabt af medarbejdernes kreativitet, men ligheden er meget
sigende og utroligt på virkligheden.
Tilmelding:
Send os en mail på: my3@svmjk-modeltog.dk vedr. antal personer, navne, og hvor du ønsker påstigning.
Vi skal bruge fornavn – efternavn på alle personer, da der skal ligge en komplet deltager liste i bussen når vi
krydser grænsen.
Priser:

OBS.:

Ved tilmelding inden 26.08.19
Indskud:

kr. 500,- pr. person
Kr. 250,- pr. person

Ved tilmelding inden 07.10.19
Indskud:
Restbeløb: Senest d. 11.10.2019

kr. 540,- pr. person
Kr. 250,- pr. person

Tilmelding efter 07.10.19 er prisen Kr. 580,- pr. person
her skal hele beløbet kr. 580,- indbetales ved tilmelding.

Du er først tilmeldt når indskud ved tilmelding kr. 250,- er
betalt.
Sidste rate skal dog være klubben i hænde senest
11.10.2019
Du kan også vælge at betale hele beløbet på en gang.
Konto Nr. 9370 4561032535 husk navn ved overførelsen.
Mobilepay 22 19 11 90 (Skriv: Hamborg)

Program:
Afgang Rudkøbing kl. 05.00, forventet ankomst
Hamborg ca. kl. 10 - 10.30
Afgang Hamborg kl. 16.00 Evt. stop ved grænse.
Hjemme igen Ca. kl. 22.00

Italien: Mount Vesuvius

Turen i år arrangeres i samarbejde med Bergholdt
busser, i prisen er bus t/r, rundstykker og kaffe på
turen samt entre til Miniature Wunderland, husk evt.
selv madpakke, øl og vand kan købes i bussen.
Spar penge ved hurtig tilmelding og vær sikker på at
du også kommer med på denne tur.
Her kan du stige på bussen.

Kl.

Rudkøbing: Bergholdt Busser

05.00

Svendborg ved Ford på Odensevej

05.30

Ringe ved Lidl / Haahr benzin

05.45

Odense SØ – Pendler Parkering
v/Rundkørsel Ørbækvej

06.00

Middelfart afk. 58A Ny Pendler parkering

06.30

Kolding afk. 63 Vejlevej, P på hjørnet
af Kokholm

06.45

Grupperabat:
Der ydes rabat hvis i tilmelder en gruppe på mere end 10 deltagere, så for hver gang der er 10 deltagere, gives der
50% på deltager nr. 10 – 20 osv. Her skal i dog være tidligt ude for at være sikker på pladser.
DVS:

Melder du 10 pers. til er prisen Hhv:

Kr. 4750,- inden d. 14.08.
Kr. 5130,- inden d. 25.09
kr. 5510,- efter d. 25.09
I bussen vises der hensyn til grupper kommer til at sidde samlet.

Informationer om data og planer for anlægget
Planen

Nuværende

2.300 m²

1.499 m²

13

9

Sporlængde

Ca. 20.000 M

15.400 M

Togstammer

Ca. 1.300

1040

17.000

10.000

14,51 meter

14,51 meter

Signaler

1.900

1380

Ansatte

Sporskifter

4.000

3454

Anlægsudgifter

Computer

64

50

Modelareal
Temaer/ landsdele

Vogne
Længste tog

Planen

Nuværende

Over 500.000

Ca. 389.000

6.000

4.110

Figurer

400.000

265.000

Biler

11.000

9.250

Træer

200.000

130.000

Ca. 900.000

795.000

Ca. 300

300

Ca. 30.000.000€

Ca. 21.000.000€

Lys
Huse og broer

Arbejdstimer

Alle disse tal kan tage pusten fra de fleste, dette pragtværk af en verden vist i mini udgave kan ikke beskrives,
nej det må og bør opleves.

