
25/09/12 – Merete Strandberg 

 
Görlitz – den østligste og for mange 
smukkeste by i Tyskland er valgt som 
destination for DMUtur 2013.  
 
DMUturen har tidligere været i Kristi 
Himmelfarts ferien, men vil fremover ligge i 
den 1. weekend i juni (torsdag-søndag). I 
juni er der større sandsynlighed for godt 
flyvevejr og flere tidligere deltagere har 
tilkendegivet at det ikke er noget problem 
at ændre tidspunktet for turen, så længe 
det annonceres i god tid.  
 
NB! I 2013 har vi dog været nødsaget til at 
ændre turen til den 2. weekend i juni  
(6.-9. juni) på grund af allerede over-
bookede hoteller i Görlitz.   
 
DMUtur 2013 planlægges i fællesskab med 
AOPA og vi er allerede i gang med for-
beredelserne.  
 
Flere medlemmer har foreslået at forlænge 
turen med flere dage. Vi har nøje overvejet 
dette, men har besluttet at fastholde DMU 
turen som en 4 dages tur. Som en 
imødekommelse til forslaget, vil vi foreslå 
en ”afstikker” den 9. og 10. juni, for dem 
der måtte have lyst.  
 
Kontakt os senest 1. oktober, hvis du er 
interesseret i et par dage ekstra. Vi 
forbeholder os retten til at vurdere om der 
er tilstrækkelig interesse for en ”afstikker”. 
En logistik som på den egentlige DMUtur 
kan ikke forventes. 
Flyvepladsen (EDBX) ligger lige uden for 
Görlitz by, med en græsbane på 750 m. 

Julemanden besøger Görlitz i juli  
Görlitz er en af Tysklands bedst bevarede 
byer, hvis historie kan spores tilbage til 
1071. Der huse er fra Sengotikken, 
Renæssancen og barokken, som perler på 
en snor.  
Byen med i dag ca. 55.000 indbyggere slap 
stort set uskadt gennem Anden Verdenskrig 
og er kandidat til Unescos liste over 
verdens kulturarv.  
 
De seneste 18 år er ”julemanden” kommet 
på besøg i juli – en anonym velgører 
donerer hvert år 3,8 million danske kroner 
til bl.a. restaurering af bevaringsværdige 
bygninger.   
 
Krydser man floden Neisse i centrum af 
byen, er man i Polen og lidt efter er man i 
Tjekkiet. Görlitz lå oprindeligt på begge 
sider af floden, men efter Anden Verdens-
krig blev østsiden polsk og navngivet 
Zgorzelec. Grænsen krydses i dag uden 
kontrol.  
 
I Dmuturen vil der indgå en udflugt til 
Dresden. Nærmere turbeskrivelse følger.  
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