
  
 

 

 

 

 

Årets DMU-tur i Kr. Himmelsfartsdagene fra 25.-28. maj 2017 går til Jena og Weimar i Thüringen. Turen vil 

ud over flyvningen byde på vidt forskellige og spændende oplevelser som fx historie, kultur, byliv, 

naturoplevelser og ikke mindst hyggeligt samvær. 

Der vil være byvandring i Weimar og Jena, sejlads på den smukke flod, Saale, besøg i koncentrationslejren 

Buchenwald, mulighed for at besøge de tre Dornburger-slotte plus en spændende aften med middag på 

slottet, Leuchtenburg, hvor der vil være en overraskende smuk afslutning på lørdagens oplevelser. Vi får 

lejlighed til torsdag aften at besøge Jena by night, hvor vi kan afprøve nogle af denne hyggelige bys mange 

fristelser, fx kan et besøg i den meget populære Wagnergasse med de mange spændende restauranter 

anbefales.  

Jena har et rigt forretningslivet og marked og er også et besøg værd i løbet af dagen.  

 

Det tager 30-40 minutter fra hotellet til, at du er i Wagnergasse i Jenas gamle bycentrum.   

Skulle vi ikke opnå 100 deltagere, vil sidste rettidige indbetaling være d. 10. januar 2017.   

Vi skal bo på det nydelige og hyggelige, Maxx Hotel, i et stille 

beboelseskvarter i Jena. Du kan glæde dig til en velassorteret 

morgenmadsbuffet, dejlige værelser og høflig betjening. Fem 

minuters gang fra hotellet er der et stoppested til letbanen til 

centrum, der er gratis for hotelgæster - kortet til værelset tjener 

som billet. 



PROGRAM  

Torsdag d. 25.5.17 

  Flyveturen, i alt 295NM fra Roskilde, går via Müritz Airpark, Rechlin-Lärz, EDAX, hvor vi mødes ved 11-tiden, 

tanker   og spiser frokost. Derefter flyver vi direkte til Jena airfield, Schöngleina, EDBJ. Efter tankning og   

parkering vil der være mulighed for at slappe af og få en forfriskning i den nærliggende restaurant, indtil 

busserne henter os. 

Kl. 11:00 – 13:00  

Vi mødes i Müritz Airpark, Rechlin-Lärz, EDAX. Ved ankomst kan der tankes 100LL  

eller Mogas. Betaling med kort er muligt, men de modtager helst kontanter. Der er ingen 

landingsafgift, når vi til sammen tanker mere end 1000 liter, så sørg for at få tanket op. Efter 

tankningen er der anrettet en lækker buffet, som er betalt. Drikkevarer er for egen regning. Tårnet 

lukker og åbner flyveplaner, når du beder dem om det.  

Afgang til Jena-Schöngleina, EDBJ, foregår løbende og i så god tid, at du kan nå at tanke og 

parkere på pladsen, inden busserne henter os af to omgange kl. 16 og 17.   

Afstanden EDAX – EDBJ er ca. 150 NM.  

                        

Du kan bede tårnet om at lukke og åbne flyveplanen. De gør det ikke automatisk. 

Overflyv ikke byerne Mennewitz, Schlöben, Trockhausen, Bürgel og Thalbürgel. 

Når du lander, må du kun bruge asfaltbanen. Flyvepladsen ligger på et ca. 80 meter højt plateau, 

og det kan give turbulens ved kanterne, især ved nord- og nordvestlig vind. De lokale anbefaler, at 

man lander lidt ”stejlt” i forhold til PAPI’en, og lidt længere inde på banen. Vær særlig opmærksom 

på ændringer i vindforholdene i lav højde over banen.  

Back track ikke på runway. Brug sikkerhedszonen, uden om PAPI´en, til at komme til taxivej A og 

B. Du vil blive anvist parkering. Formentlig mellem taxivej A og C. 

Du kan tanke 100LL og Super. Betaling med kort eller kontant. Landingsafgiften er med i turprisen 

og betales af turledelsen. 

Kl. 16:00    Første bus afgår med 50 personer til Maxx hotel. Ca. 15 minutters kørsel.  

Kl. 17:00    Anden bus afgår med resten.  

Når vi ankommer til Maxx Hotel, vil det være en god idé at få letbanens køreplan. Husk at tage dit 

værelseskort med, når du anvender letbanen i Jena, da det gælder som billet.  

Letbanen bringer dig ind til centrum af Jena, hvor du kan spise aftensmad, hvis du ikke ønsker at 

hygge dig på hotellet. Morgenmaden er inkluderet i værelses prisen.  

 

  

Tårnet på EDBJ. Bistroen ligger i 

samme bygning. Bane, tankanlæg og 

parkering er til venstre for vejen. 

Jena info 122,050  

Flugplatz 1, Schöngleina,  

Tlf: +49 364 284 0669  

 



 

Adressen på hotellet er: Strauffenbergstrasse 59, 07747 Jena 

www.maxx-jena.steigenberger.de 

Tlf: +49 3641 300 802 

Mob: +49 174 3169 042 

 

Hotellet har sauna, SPA, fitness center og en japansk have, hvor man kan slappe af oven på dagens 

strabadser. Du kan også få massage og kosmetisk behandling. Prisen for at benytte disse faciliteter er 

ikke medregnet i turprisen.  

Lidt om Weimar og Jena 

Weimar ligger i delstaten Thüringen og har ca. 65.000 indbyggere (2006) og gav navn til Weimar-

republikken, som er det uofficielle navn på det Tyske Rige oprettet i 1919 efter nederlaget i Første 

Verdenskrig, da forfatningen blev vedtaget her. Weimar-republikken var et forsøg på at skabe et 

demokrati efter en tid, hvor Tyskland havde haft autoritært styre. Republikken blev afskaffet i 1933, da 

nationalsocialisterne ved hjælp af højre-og midterpartier fik 2/3 dels flertal i den tyske Rigsdag. 

  

Weimar var i århundreder hjertet af tysk kultur. I starten af 1800-tallet fik byen en særlig opblomstring 

takket være forfatteren, videnskabsmanden og filosoffen Goethe (1749/1832) og digteren, historikeren 

og dramatikeren Schiller (1759/1805), der udviklede den litterære bevægelse, Weimar klassicismen, 

boede her. Man kan besøge Goethes hus, hvor han boede i 55 år. Hans havehus i parken ved floden 

Ilm var en gave fra hertugen for at få Goethe knyttet til Weimar. Schillers hus er også indrettet i datidens 

stil. Haven ved det hus han boede i og kirken, hvor han virkede som præst, kan stadig ses.   

 

Af øvrige kulturattraktioner kan nævnes Bauhaus-bevægelsen stiftet af Walther Groupius i 1919 med 

kunstnerne Wassily Kandinsky, Paul Klee, Oskar Schlemmer og Lyonel Feininger som lærere på 

Bauhaus` skole. Derudover kan Anna-Amalia-Bibliothek besøges, som anses som et tempel for lærdom 

med litterære vidnesbyrd fra det 14. til det 21. århundrede. Den smukke rokokosal er et besøg værd.  

 

Universitetsbyen Jena med 110.000 indbyggere fik sit universitet (Friedrich Schiller universitetet) i 1558. 

I dag er der 21.000 studerende. Carl Zeiss startede sit værksted i Jena i 1846, og er i dag en 

verdensomspændende virksomhed inden for optik. Byens vækst byggede på den optiske industri med 

Carl Zeiss, Schott og Jenoptik med heraf følgende udvikling og uddannelsescentre. Jena oplevede en 

voldsom nedtur i 1990´erne, men det lykkedes at gennemføre overgangen til markedsøkonomi. I dag er 

Jena ét af det østlige Tysklands ledende økonomiske centre.   

Byen ligger smukt ved floden Saale 160 m over havoverfladen omgivet af op til 400 m høje bjerge.  

Centrum er bl.a. kendetegnet ved Jen-Tower (149 m) fra 1972 med senere tilbygninger, og den er den 

højeste bygning i det tidligere DDR. Der er en restaurant på de to øverste etager (28. og 29.).  

http://www.maxx-jena.steigenberger.de/


 

PROGRAM 

Fredag d. 26.5.17 

 

Kl. 08:40 Afgang med busserne til Buchenwald. Transporttiden er ca. 45 min.   

   
   

Kl. 9:45-11:15 Rundvisning. Vi deles op i tre hold og guiderne fortæller på engelsk Buchenwalds 

  tragiske historie gennem mere end 10 år. Prisen er inkl. turprisen.               

Kl. 11:40           Busserne kører os til Weimar, hvor vi selv finder, hvor vi ønsker at spise.  

Kl. 14:15-16:15 Guided tur i Weimar.  Tilmelding nødvendig. Prisen er indregnet i turprisen.  

 

Kl. 16:30 Busserne kører os tilbage til hotellet i Jena.  

Kl. 19:00  Gallamiddag på hotellet. Der serveres en lækker middag med fri bar i 6 timer. 

Tilmelding nødvendig.  

 

 

  



 

LØRDAG d. 27.05.17 

Dagen byder på to muligheder: 

Du kan vælge at deltage på en naturskøn sejltur ned ad floden Saale fra Jena til Dornburg (let 

sejlads, ingen krav til færdigheder), eller du kan vælge at tage med til Dornburger slottene, der 

ligger ud til Saale lidt syd for Dornburg.    

TUR 1 Sejlturen ned ad Saale floden:  

Kl. 08:30 Første bus kører os til opsamlingsstedet, Jena-Kunitz, hvor vi vil få den fornødne 

 instruktion i sejladsen, herunder udlevering af redningsveste.  

Kl. 09:00    Anden bus kører os som ovenfor.  

 

2 personers kajak   3 personers kano 

 

Gummibåd 12 personer (ill. m. 6 per.)  Turen går ad Saale fra Jena til Dornburg 

 

 

 

http://www.saalestrand-kanu.de/bootstypen.html


 

 

                    

 

Turkis isfugl.   Europæisk odder. 

Du kan vælge at sejle i 2-personers kajak, 3-personers kano eller 12-personers gummibåd. Der er 

desværre begrænset antal kajakker og kanoer.  

Sejlturen er på ingen måde anstrengende, og sejlads i gummibåd kræver ingen kendskab forud.  

Alle vil kunne deltage i sejladsen. Der udleveres redningsveste. Sørg selv for praktisk tøj. Da turen 

foregår ned ad floden, vil der ikke skulle kæmpes mod strømmen. Alt foregår i et roligt tempo. Og 

for at gøre dagen afslappende og med god tid til at nyde naturen, har vi lejet bådene i 6 timer. Der 

er således ingen tidspres, da turen kun er 12 km, så man kan sejle stille og roligt.  

Undervejs vil vi lægge ind til flodbredden og nyde en barbecue lidt ud over det almindelige for en 

sådan tur. Der er tilmelding til turen, og prisen på EUR 45 dækker båd, barbecue og 1 øl/vand.  

Vi samles op af busserne i Dornburg og bliver kørt til Jena centrum eller til hotellet. Ønsker du at 

nyde bylivet i Jenas centrum, kan du tage den gratis letbane tilbage til hotellet.  

 

 

 

 

  

Under den smukke sejltur er der chance for 

at se isfugle, fiskehejrer, skarver og med lidt 

held skildpadder og europæiske oddere. 

Du vil se små øer og på et tidspunkt kan du 

vælge at sejle ad en flodgren, hvor der er 

lidt hvirvler i vandet eller du kan vælge en 

lidt længere tur, som er mere naturskøn og 

uden turbulens i vandet.   

Under turen vil du 2-3 steder blive nødt til at 

forlade båden for at bære den over 

forhindringer. Det er en ganske 

uproblematisk sejltur, som vi alle kan 

deltage i.   

http://3.bp.blogspot.com/-UsWqt7RdK7I/TbSH5lL1VPI/AAAAAAAAG1E/J-UI1XoRZwY/s1600/IMGP4624.JPG
http://www.google.dk/url?url=http://naturguide.dk/isfuglen/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwjSmaq9kLTQAhVCkSwKHVBJBFYQwW4IGzAC&usg=AFQjCNGPix6GxYt9aEesNQfKaNPCybjPQQ
https://da.wikipedia.org/wiki/Fil:Fischotter,_Lutra_Lutra.JPG


 

LØRDAG d. 27.5.17 - fortsat 

 

Tur 2  Dornburger-slottene 

Alternativet til sejlturen er en tur til Dornburger-slottene, der ligger lidt nord for Jena.  

Slottene er fra tre forskellige tidsaldre og ligger inden for en afstand af 900 m. Der er rundvisning 

på to af slottene, som er bygget i rokoko- og renæssance-stilarten.  

 

 

Dornburger-slottene fra luften. Det hvide renæssanceslot ligger yderst til venstre, rokoko-slottet i 

midten, og det ”gamle” slot til højre. Forrest ses Saale-floden, hvor sejlturen kommer forbi.  

Kl. 09:15 Bus afgår til Dornburger slottene. 

Kl. 10:00-11:30 Rundvisning starter. Engelsk talende guider.  

Kl. 11:45 Bus kører os til Jena Centrum, hvor vi kan nyde en dejlig frokost og nyde          

  livet i den skønne by.  

Turen tilbage til hotellet fra bymidten foretages med letbanen.   

Seværdigheder i Jena 

 Det optiske museum, berømt for brille- og mikroskopsamling (www.optischesmuseum.de) 

 Zeiss Planetarium, verdens ældste ’stjerneteater’ nu med helt moderne teknik. Kuplen 

måler 23 meter og kan projektere omkring 9.000 stjerner (www.planetarium-jena.de) 

 Goethe Galerie – indkøbsmekka med 70 butikker, caféer m.v. indrettet i Zeiss’ gamle 

fabrikshaller 

http://www.optischesmuseum.de/
http://www.planetarium-jena.de/


 

LØRDAG d. 27.5.17 fortsat, Leuchtenburg 

 

 

Kl. 17:15 Busser afgår til et af Tysklands flotteste slotte, Leuchtenburg slot nær Kahla, hvor en 

 spændende aften venter os.  

Kl. 18:00  Velkomst på slottet. Der serveres sparkling vin eller orange juice. Med i prisen.  

Kl. 18:30 En hyggelig og lækker middag begynder. Drikkevarer betales individuelt.  

Kl. 22:30 En festlig afslutning på aftenen venter os.  

Kl. 23:15     Busserne kører os tilbage til hotellet. Ca. 30. min. kørsel retur til Jena.  

Leuchtenburg er et af Tysklands smukkeste slotte bygget på en bakketop i 400 m´s højde og kan 

ses 50 km væk. Det 700 år gamle slot ligger 15 km fra Jena. Du kan jo flyve forbi det på vejen til 

Jena.  

Slottet nævnes første gang i 1223, og i 30-årskrigen 1618-1648 blev det hyppigt anvendt som 

tilflugtssted. Senere blev det anvendt som fængsel indtil 1871, hvor de tyske stater blev samlet. 

I perioden 1873 – 1951 blev det anvendt som hotel og nu som restaurant med en stor udstilling af 

porcelæn.  

 

 

 



Søndag d. 28.05.17 

Kl. 09:15 Første bus kører til flyvepladsen. Dem, der har længst hjem tager med denne bus. 

 Turledelsen laver en personliste. Deltagerne kan så selv bytte, hvis det skulle ønskes. 

Kl. 10:00 Anden bus kører til flyvepladsen. 

 Müritz Airpark vil igen være klar til at modtage os. Frokosten er nu for egen regning.

 Det vil være hyggeligt at tage afsked her efter nogle oplevelsesrige dage. 

******* 

Flyveturen er forholdsvis kort med 290 NM fra Roskilde. I den vedhæftede briefing pakke kan du få 

en ide om en flyvevej, hvor der dog ikke er lagt flyvehøjder ind. Du planlægger selv din rute. Vi vil 

senere komme tilbage med yderligere oplysninger.  

Flyvepladserne er bl. a. valgt ud fra ønsket om, at de skal have hård overflade, og at det er enkelt at 

komme ud og ind af flyvepladserne. Ingen security-kontrol og derfor ingen unødig ventetid.  

Turledelsen gør opmærksom på, at du som PIC har det fulde ansvar for planlægning og 

gennemførelse af flyveturen. Vi står dog gerne til rådighed med hjælp i forbindelse med 

planlægningen såvel før som under turen.   

Der vil kunne forekomme ændringer i turplanen. Opdateret turplan og deltagerliste sendes senere.  

 

Müritz Airpark  Call: Müritz Info 129.975, 15 NM 3000ft GND  

Coordinates: N53°18.31' / E12°45.13' 

Runway: Concrete. 

Elevation is 220.0 feet MSL. 

RWY: 08/26 2380 x 50 m  

---- 

 

 



 

EDBJ Schöngleina, Jena. Coordinates: N50°54.93' / E11°42.85' Elevation is 1228.0 feet MSL. 

Runway: Concrete. 

RWY 02/20 1207 x 23 m  

Vi glæder os til at være sammen med dig på denne smukke tur til det naturskønne Thüringen.  

  

Venligste hilsner  

 

Turudvalget. 

Tina Pedersen, Henning Romme, Jean Nygaard og Carsten Svendsen (mob. 40105286) 

TURLEDELSEN NÅS PÅ DMUTUR2017@GMAIL.COM  

 

mailto:DMUTUR2017@GMAIL.COM

