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For 29. gang åbner Messe Essen i april dørene til verden største 
oldtimermesse, hvor 1250 udstillere fra over 40 lande deltager.  

 

  

 

  

 

Techno Classica Essen 
 
Rejs med til 

verdens største veteranbilmesse — 
inkl. besøg hos VW Osnabrück 
d. 8.-10. april 2017 

 

På Techno Classica finder du ikke blot 
klassiske biler/veteranbiler men også 
luksusbiler, racerbiler, motorcykler 
samt reservedelsmarked, bogmarked, 
udendørs stumpemarked og minimum 
2.500 biler til salg – i alle prislag. Jo, 
her er noget for ethvert hjerte, der 
banker for olie, benzin og fart. 
 
På denne rejse, bliver der lejlighed til 
at besøge messen hele dagen søndag 
d. 9. april fra kl. 9 om morgenen til kl. 
18.00, hvor messen lukker.  
 
Læs evt. mere om selve messen på 
http://www.siha.de/tce.php?m=1&ms
=1 
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Efter en hel dag på messe trænger vi til at slappe af – hvordan kan man gøre det bedre end 
ved mandag formiddag at besøge VWs fabrik i Osnabrück, den tidligere Karmann-Ghia fabrik, 
hvor 2.300 medarbejdere i dag fremstiller VW Tiguan og slutmonterer Porsche Cayenne?  
Rundvisningen varer 2-3 timer og der bliver mulighed for at se 130 forskellige bilmodeller fra 
produktionen igennem 100 år i Osnabrück. 
 
Rejsen udgår fra Bramdrupdam ved Kolding, hvor der er parkeringsmulighed..  
 
Så hvis du har benzin og olie i blodet og dit hjerte banker for klassiske biler, så tag en hurtig 
beslutning.  Vi glæder os til at høre fra dig. 
 
Rejseprogram: 
Lørdag d. 8. april 
kl. 10.30 Afrejse fra Bramdrupdamhallerne, Bramdrupdam. Mulighed for påstigning  
  undervejs mod Padborg  
Kl. 11.45 Afrejse fra Circle K(Statoil), Industrivej i Padborg. Herefter indkøbs- & spisepause  
  ved grænsen inden vi fortsætter gennem Tyskland med pause undervejs. 
Ca. 19.00 Ankomst Greven, syd for Osnabrück – hotelindkvartering, 2 overnatninger inkl.  
  halvpension.  Middag efter indkvartering 
 
Søndag d. 9. april  
Kl. 08.00 Busafgang fra hotellet til Techno Classica Essen 
Kl. 09.00 Ankomst Messe Essen – efter adgangskontrol er dagen til fri disposition på hele  

messeområdet.  
ca. 17.00 Vores bus er åben, hvis man trænger til at slappe af ovenpå en lang dag. Vi 
forlader Essen, når alle har indfundet sig og kører tilbage til vort hotel, hvor aftensmaden venter.  
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Mandag d. 10. april  
Kl. 07.45 Afrejse fra vort hotel med kurs mod VW Werk Osnabrück. På vores rundtur, hvor 
vi tilbagelægger 3 km til fods, ser vi næsten alle dele af bilproduktionen undtagen lakeringen – 
altså fra begyndelsen til det færdige resultat. Herefter besøg på udstillingen af de biler, som er 
produceret på fabrikken siden den blev grundlagt. 
Ca. 13.00 Afgang fra Osnabrück mod landegrænsen med pauser undervejs. 
ca. 20.15 Ankomst Padborg 
ca. 21.15 Ankomst Kolding st. – herefter til Bramdrupdam. 

Ret til ændringer forbeholdes 
 

 
 

 
Priser: 
Pris pr. person i dobbeltværelse: 2.895,- kr. 
Tillæg for enkeltværelse:  400,- kr. 
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Grundprisen inkluderer: 
� Bustransport i 3 dage med 1 chauffør 
� 2 overnatninger i dobbeltværelse inkl. halvpension 
� Entre til Techno Classica 
� Besøg hos VW Osnabrück 
� Dansk rejseleder 
� Alle obligatoriske afgifter inkl. dansk moms 

 
Praktiske oplysninger 

  
Tilmelding/betaling: Til Fogt Studie- & Grupperejser på tlf. 6914 1300 eller via mail til 
rejsmed@fogtrejser.dk. Ved tilmelding bedes følgende oplyst for samtlige deltagere: 
� Fulde navn som i pas 
� Pasnummer 
� Fødselsdato 
Endvidere bedes oplyst faktureringsadresse samt email-adresse. Herefter fremsender vi 
faktura på hele rejsens pris samt evt. sygdomsafbestillingsforsikring. 
  
Rejseforsikring: Det gule sygesikringskort dækker ikke udenfor Danmark. Det anbefales 
derfor at tegne en rejseforsikring, der dækker sygdom og hjemtransport. Kontakt dit 
forsikringsselskab eller spørg Fogt Rejser. Medbring det blå EU-sygesikringskort, hvis du har 
et sådant. 
  
Hotelkvalitet: 3-stjernet hotel. Alle værelser med bad/douche, radio/tv og telefon.  
  
Buskvalitet: Vi kører i røgfri 4-stjernet langtursbus med luftaffjedring, hvilestole med 
klapborde og fodstøtter, toilet, køkken og køleskab, radio/CD-spiller m. mikrofon og video.  
  
Indkvartering: Ønsker man som enerejsende at dele værelse med en anden, er dette muligt 
såfremt en anden enerejsende af samme køn har samme ønske. Ellers opkræves tillæg for 
enkeltværelse – også såfremt den ene af personerne melder fra pga. sygdom eller lign.  
  
Valuta: 1 EUR = ca. 7,50 kr. Betalings- & kreditkort (Visa, Diners Club, Master Card m.m.) kan 
benyttes på hoteller, på restauranter, i stormagasiner.   
  
Rejsen gennemføres i.h.t. vore almindelige betingelser der vedlægges faktura.        Husk pas!  
 
Lidt om Fogt Studie- & Grupperejser:  
Fogt Studie- & Grupperejser er dannet i 1986. Som navnet antyder, har vi specialiseret os i alle 
former for grupperejser med et større eller mindre islæt af fagligt program. Vor kundekreds består 
af foreninger, politiske partier, offentlige institutioner, firmaer og ansatte ved uddannelsesinstitutioner 
ligesom vi arrangerer en del læserrejser for forskellige dagblade og ugeaviser. Derudover 
arrangerer vi specialrejser, bl.a. den her omtalte teknikrejse. 
Medlem af Rejsegarantifonden, reg.nr. 400. Læs mere om os på vor hjemmeside www.fogtrejser.dk   


