
FLYV MED PÅ HMK TUR lørdag den 17.6.2017. 

 

Lørdag den 17. juni 2017 er der klubtur til Peenemünde i det gamle DDR for at kigge nærmere på 

Hitlers og Werner von Brauns tophemmelige raketforsøgsstation 

Lolland-Falster Motorflyveklub (EKMB) stiller lokaler, vand og kaffemaskine til rådighed for os til 

morgenmad. 

Her laves der en Briefing for turens videre færd ….  

 

Turbeskrivelsen er udelukkende et oplæg, og hvis I har lyst til andre ting eller bruge mere eller 

mindre tid de forskellige tider, så gør man selvfølgelig bare det.  

Bemærk venligst at: - vi desværre ikke kan tilbyde at stå for økonomien, så evt. hotelværelser (hvis 

man ønsker at overnatte undervejs), adgang til museer, osv. afregnes individuelt. - det er en god 

idé at have EURO med, da man ikke kan betale med kreditkort alle steder.  

Tilmelding senest 1. juni 2017 til:  Gert Kristensen - gert@gertkristensen.dk  

 

DAGSPROGRAM lørdag den 17. juni 

08:30  Afgang fra Herning med kurs mod EKMB hvor vi mellemlander og fylder fuel på. 

10:00   Morgenkaffe og rundstykker samt briefing for benet til Peenemünde. 

10:30 Afgang fra EKMB (Maribo) mod EDCP (Peenemünde) – HUSK AT indsende FLYVEPLAN 

min. 60 min. før 

11:30  Forventet ankomst til Peenemünde Flugplatz (EDCP) 

 Benene skal strækkes – vi går ca. 30 min. fra flyvepladsen ned til havnen 

12.00  Se lidt på havneområdet i byen eller du er måske blevet sulten? 

13:00 Sight seeing tour i ”oldtimerbus” (*) afhenter os ved Ubådsmuseet for en guided tur. 

(Tager 1½ time) 

15:00 Eftermiddags kaffe, eller hvad man nu er til i Peenemünde: 

De 2 Museer eks. 

HUSK afregning for start/landing samt at få tanket fuel. 

18:00 Vender vi ”propellen” mod DK igen. 

 

mailto:gert@gertkristensen.dk


(*) Med forbehold for ændring – sight seeing tour koster ca. EUR 12,- / deltager 

 

Peenemünde ligger på øen Usedom i det nordøstlige hjørne af Tyskland (tidligere DDR.)  

Under den Kolde Krig blev stedet brugt til militære formål, og det var derfor først efter Murens 
Fald i 1989, at offentligheden fik adgang til området. 

 

 

 

Selve byen Peenemünde er i dag præget af forfaldne bygninger. Der findes dog nogle interessante 
museer i den lille by. 

Peenemünde er dog først og fremmest kendt som stedet, hvor V1 og V2-raketterne blev afprøvet 
under ledelse af Werner von Braun. 

 

(*) Udfordringer bliver at vi ikke kan reservere den guidede tour før end få dage før dagen (hvis 
vejret nu mod forventning ikke bliver som vi håber på ….) så alternativ afviklingsmåde evt. 
annullering forbeholdes  

Pris for rundtur € 12,- pr person (måske lidt rabat … afhængig af deltager antal) 

 

Endvidere mulighed for museumsbesøg Technische Museum og U-bådsmuseum til de der ønsker 
at studere historien yderligere (pris pr person ca. € 8,- pr museum.) 

Den guidede tur vil foregå i dette område: 

https://da.wikipedia.org/wiki/Usedom
https://da.wikipedia.org/wiki/DDR
https://da.wikipedia.org/wiki/Kolde_Krig
https://da.wikipedia.org/wiki/Berlinmuren#Murens_Fald
https://da.wikipedia.org/wiki/Berlinmuren#Murens_Fald
https://da.wikipedia.org/wiki/V1
https://da.wikipedia.org/wiki/V2
https://da.wikipedia.org/wiki/Raket
https://da.wikipedia.org/wiki/Wernher_von_Braun


 

 

Se nærmere om EDCP på: http://www.edcp.de/ 

 

Vor bus:     

 

Vor guide: Joachim Saathoff     

http://www.edcp.de/

