
Støtteforeningen KLK arrangerer en eksklusiv 
tur til München og Innsbruck. Vi skal dog ikke 
bruge tid på at se kunst, kirker, slotte eller andre 
normale turistattraktioner, men derimod nyde de 
mange muligheder for at opleve forskellige små 
og nogle store jernbaner.

Vi rejser til og fra München og Innsbruck med 
tog, og vi bor på enkeltværelser på et trestjernet 
hotel, så vidt muligt tæt ved hovedbanegårdene. 
Alle værelser har naturligvis eget dusche, toilet, 
tv og wifi.

Der er afrejse med dagtog fra Kolding onsdag 
den 25. maj 2016, og vi er efter planen hjemme 
igen søndag aften den 29. maj 2016.

Programmet:
Onsdag den 25.  maj: Udrejse med dagtog fra 
Kolding. Vi skal skifte et par steder undervejs, og 
ankommer til München først på aftenen. 

Tag med KLK til 
små baner i Alperne

Vi forventer at bo på et 3-stjernet hotel. Prisen 
inkluderer overnatning på enkeltværelse med 
eget toilet og bad eller brusebad samt morgen-
mad. 
Torsdag den 26. maj: Morgenmad på hotellet.

Vi tager RegionalExpress toget fra München 
Hbf. til Garmisch-Partenkirchen. Her skifter vi 
til  den smalsporede (sporvidde 1000 mm) tand-
hjulsbanebane Bayerische Zugspitzbahn, som vi 
kører med til toppen af Tysklands højeste bjerg, 
Zugspitze. Her er der en times ophold, inden vi 
kører ned igen. Turen med det blå og hvidma-
lede tog varer ca. fem kvarter i hver retning.

Tilbage i Garmisch-Partenkirchen tager vi et 
RegionalExpress tog videre via grænsestationen 
Mittenwald til Innsbruck. Undervejs har vi fra 
jernbanens tracé på en klippehylde en fantastisk 
udsigt over Inn-dalen, mens toget kører ned til 
Innsbruck Hbf.
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Zillertalbahn



Overnatning frem til søndag på 3-stjernet ho-
tel, så vidt muligt tæt på hovedbanegården. Af-
tenen er til fri disposition.
Fredag den 27. maj: Morgenmad på hotellet.

Efter morgenmaden kører vi med ÖBB regional-
tog eller S-tog til Jenbach. Her skifter vi til den 
smalsporede Zillertalbahn (sporvidde 760 mm), 
hvis statioen ligger på sydsiden af normalspor-
stationen. Vi kører med det daglige damptrukne 
tog de 30 km til banens endestation, Mayrho-
fen.

Efter en halv  times ophold kører vi med  et die-
seldrivet, moderne regionaltog retur til Jenbach, 
hvor vi går over til nordsiden af stationen, hvor 
den smalsporede (sprovidde 1000 mm), damp-
drevne tandhjulsbane Achenseebahn holder til. 
Her er der tid til, for egen regning, at spise fro-
kost i grillrestauranten Achenseebahnstüberl, der 
ligger på perronen med udsigt til togene, inden 
vi tager en tur med damptoget til banens ende-
station, Seespitz, og retur. Vel tilbage i Jenbach 
kører vi retur til Innsbruck. Aftenen er til fri dis-
position.
Lørdag den 28. maj: Morgenmad på hotellet.

Formiddag kører vi en tur med lokalbanen Stu-
baitalbahn op i bjergene til endestationen Fulp-
mes og retur. Togene køres med moderne spor-
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Achenseebahn

vogne fra Innsbrucker Verkehrsbetriebe. 
På turen tilbage til Innsbruck står vi af ved sta-

tionen Stubaitalbahnhof, hvor vi ser lokalbane-
museet, der drives af en forening. Efter at have 
set museet kører vi en tur med lokalbanemu-
seets egen museumssporvogn rundt i byen til 
hovedbanegården. Resten af eftermiddagen og 
aftenen er til fri disposition. 
Søndag den 29. maj: Tidlig tidlig tjek-ud fra 
hotellet, og hjemrejse med dagtog via Kufstein, 
München og Hamburg til Kolding, hvor der er an-

Stubaitalbahn



komst i løbet af aftenen. Der er mulighed for at 
spise frokost undervejs i ICE-toget mellem Mün-
chen og Hamburg.

Bemærk, at alle ture foretages med ordinære 
tog. Der er altså ikke arrangeret særtog eller fo-
tostop undervejs. Bemærk også, at vi undervejs 
prioriterer togoplevelser frem for tid til at spise 
på restaurant.

Prisen omfatter
Prisen for denne tur er beregnet til 6.600,- dan-
ske kroner for medlemmer af Støtteforeningen 
KLK og 7.100,- danske kroner for ikke medlem-
mer af Støtteforeningen KLK. 

Ikke medlemmer bliver automatisk medlem af 
Støtteforeningen KLK i kalenderåret 2016, ved at 
tilmelde sig denne rejse, og medlemskabet fort-
sætter automatisk, ind til det opsiges skriftligt 
eller pr. e-mail.

Prisen indbefatter togrejse fra Kolding til Inns-
bruck via München og retur til Kolding, en ho-
telovernatning i München med morgenmad,  tre 
hotelovernatninger i Innsbruck med morgen-
mad, togrejse med Bayerische Zugspitzbahn, 
togrejse fra Innsbruck til Jenbach og retur samt 
togrejserne med Zillertalbahn og Achenseebahn, 
togrejse med Stubaitalbahn til Fulpmes, indgang 
på lokalbanemuseet i Innsbruck og efterfølgende 
tur med museumssporvogn.

Der kan ske mindre ændringer i prisen, når sel-
skaberne har fastlagt billetpriserne for 2016. Vi 
forventer at kunne oplyse en fast billetpris om-
kring 1. februar 2016. Oplysninger om  dette fås 
hos rejselederen.

Prisen omfatter ikke
Øvrige måltider og drikkevarer, drikkepenge, lom-
mepenge samt udgifter til hvad du ellers måtte 
finde interessant at besøge eller købe på turen. 
Se også rejseprogrammet ovenfor.

Det vigtige
Turen gennemføres ved mindst fem deltagere og 
med maksimalt 10 deltagere. Først til mølle-prin-
cippet gælder for tilmeldinger.

Tilmeld dig ved at sende en mail til rejseleder 
Martin Wilde på: togflojten@klk.dk med oplys-
ning om dit navn, adresse, telefonnummer (helst 
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mobil) og din fødselsdato.
Bindende tilmelding skal ske senest den 1. fe-

bruar 2016, hvor der også skal være indbetalt et 
depositum på 1000,- kr. Først når depositum er 
indbetalt, gælder din tilmelding som registreret. 
Senest den 1. april 2016 skal det resterende be-
løb være indbetalt.

Støtteforeningen KLK udsender ikke girokort. 
Det er op til de medrejsende selv at indbetale de 
nævnte beløb

Beløbene skal indbetales på følgende konto: 
reg.nr. 9874, 
konto 3060115620 
hos BankNordik i Kolding.

Hvis rejsen af en eller årsag, f.eks. ved for få 
tilmeldinger, må aflyses, bliver det fulde indbe-
talte beløb returneret til dem, der har indbetalt.

Hvis en rejsedeltager, der allerede har tilmeldt 
sig og indbetalt enten depositum eller hele rej-
sens pris, bliver nødt til at melde afbud, tilbage-
betales det fulde beløb, hvis afbud sker senest 
den 1. april 2016. 

Ved senere afbud frem til den 1. maj 2012 til-
bagebetales det indbetalte beløb, dog fratrukket 
de udgifter, som allerede er afholdt af rejsear-
rangøren, og som det ikke er muligt for denne at 
få refunderet eller solgt til anden person på en 
eventuel venteliste. 

Ved afbud efter den 1. maj 2012 er depositum 
tabt, mens det øvrige beløb tilbagebetales i det 
omfang, det er muligt, når der er fratrukket de 
udgifter, som allerede er afholdt af rejsearran-
gøren, og som det ikke er muligt for denne at 
få refunderet eller solgt til anden person på en 
eventuel venteliste.

Der tages forbehold for force majeure, og for 
udsolgte hoteller og togafgange, som kan med-
føre ændringer i rejseprogrammet. I fald der sker 
ændringer, vil de tilmeldte rejsedeltagere straks 
blive underrettet.

Spørgsmål
Tilmelding og spørgsmål rettes til Martin Wilde, 
der også er guide på turen. Ring på tlf. 30 82 36 
86 eller send en e-mail på togflojten@klk.dk.
Dette er en grupperejse for medlemmerne af 
Støtteforeningen KLK.


