
1

TRAVEL NEWS
JUNI 2021

  ADRESSE:
  Amager Strandvej 402   E-MAIL:
  2770 Kastrup   office@sastravel.dk

 TELEFON:   HJEMMESIDE:
  32 46 18 19   www.sastravel.dk
  50 20 12 48

 ÅBNINGSTIDER:
 Tirsdag - Torsdag 12.00 - 15.00    Ved Dorthe Holm

 TELEFON:
  32 46 18 19

  ÅBNINGSTIDER:
  Tirsdag 11.00 - 15.00

  ADRESSE:
  Magle Alle 3         HJEMMESIDE: www.sastravel.dk
  2770 Kastrup        E-MAIL: office@sastravel.dk



2

Bestyrelsens indlæg:
Sidste år skrev vi i Travel News at der i forbindelse med Corona var lys for
forude, men vi regnede ikke med for et år siden, at lyset var så lang borte.
Corona har virkelig “kvalt” meget i de forløbne år, og klubben har lige afholdt
det første bestyrelsesmøde i lang tid, så vi er så småt ved at “vågne op”, for
“SAS Travel Club” har næsten ligget helt stille, og møder er blevet aflyst på
stribe. Derfor vil vi afholde os fra at holde generalforsamling her først på året,
men udskyde generalforsamlingen til et senere tidspunkt, måske i september.
Til den tid er der måske stabilitet igen, og generalforsamling kan afholdes. Du
vil derfor få en dato tilsendt engang først i august.
Bestyrelsen vil også i fremtiden bestræbe sig på at få så megen goodwill halet
hjem til sine medlemmer, så nye rejsemål kan opnås med god rabat. Klubbens
medlemstal er desværre dalet noget, efter de mange fyringer.
Til det kan vi oplyse, har du været medlem i klubben og er fratrådt, da kan du
stadigvæk være medlem! Skriv til office@sastravel.dk og giv os besked, at du
ønsker at fortsætte som medlem. Det kræver at du sender mailen fra din
personlige mailadresse, som ikke er din SAS-E-mail adr.
Billetbestilling ID tickets via myidtravel: Vi har tidligere gjort
opmærksomt på, at du nu skal have en privat E-mail adresse, da din SAS E-
mail adr. ikke længere er tilgængeligt, når du er fratrådt. Send derfor din private
E-mail adresse til SAS Travel Club, så vi kan sende mails og info til din
personlige E-mail. En privat E-mail adresse er særlig vigtigt for dig, som stadig
har frirejseordning, da reservationer og anden info skal sendes til din personlige
E-mail ved billetbestilling. Særlig vigtigt: Dit ITA-nummer skal du huske at
gemme, for det er meget besværligt at få et nyt. Hvis du gik på pension, eller
holdt op med at arbejde i SAS efter 1. januar 2019, så skal du bruge dit
lønnummer til billetbestilling på myidtravel. Hvis du har brugt din SAS-E-mail til
billetbestilling skal du skrive til:  leisuretravelsupport@sas.se og give dem din
personlige E-mail adresse i stedet for din SAS E-mail adresse. Ellers kan du
ikke få tilsendt hverken et nyt password fra myidtravel, eller e-tickets!
Din nye mailadresse skal registreres af leisuretravelsupport@sas.se hos
myidtravel, ellers bliver alt mail sendt til din SAS-E-mail adresse - og den er jo
ikke længere tilgængeligt for dig.
Spørgsmål, kontakt os per E-mail: office@sastravel.dk eller kom forbi hos os:
Magle Alle 3, 2770 Kastrup - Åben tirsdag fra Kl.11.00 til Kl.15.00
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En rejse til det eksklusive hotel Villa Copenhagen

Københavns nye luksushotel, det 5-stjernede Villa Copenhagen, ligger i
hjertet af København. For cirka fem år siden blev den tidligere
Centralpostbygningen, Tietgensgade 37, bag Københavns
Hovedbanegård købt af den norske hotelejer milliardær Petter
Stordalen. Villa Copenhagen er ombygget for ca. 1,7 mia. kroner og
fremtræder i dag som et prægtigt hotel. Men hotellet har måttet køre på
lavt blus på grund af Corona-pandemien.

Af Karen Fredslund Ellegaard
Fotos Stine Christiansen

Det gamle hovedpostkontor i København er i dag Villa Copenhagen og det nyeste
luksushotel i hovedstaden.

Alle sejl var sat til, da hotelkæden Nordic Choises Hotels med ejeren den
norske forretningsmand og milliardær Petter Stordalen i 2016 købte
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Centralpostbygningen det tidligere hovedpostkontor for Post Danmark for at
skabe et 5-stjernet luksushotel midt i hjertet af København. Hotel Villa
Copenhagen er ombygget for ca. 1,7 mia. kroner og fremtræder i dag som et
prægtigt hotel fuldstændig renoveret og indrettet med assistance af
internationalt anerkendte virksomheder indenfor design og indretning med
æstetiske løsninger og bæredygtig indretning.

Det var næppe nogen, der havde
forestillet sig, at det nedlagte
hovedpostkontor skulle indvies og
drives på nødblus. Men corona
pandemien, der lukkede Danmark
ned for et år siden, begrænsede
aktiviteterne kraftigt. Covid-19 er
ikke bedste ven med hoteller,
feriegæster eller forretningsfolk,
der har brug for hotel-service
udenfor hjemmet. Villa
Copenhagen kan trods
nedlukningen tage imod
hotelgæster, men hotellets
forskellige spisesteder og cafe og
barer er indtil videre lukket.

Inden nedlukningen var SAS
Travel Club inviteret af Villa
Copenhagen på en guided tur i den
imponerende bygning, der nu

Et moderniseret postkontor har naturligvis også
gemt det gamle pengeskab i jern.
Pengeskabet har fået hæderspladsen i luksus-suiten.

danner rammen om luksushotellet Villa Copenhagen. Derfor kan vi her invitere
vore læsere på en ”rejse” til hotellet.
Centralpostbygningen, Tietgensgade 37, bag Københavns Hovedbanegård blev
opført i 1909-1912 i gedigen arkitektur i tidens stil og udført med solide
materialer. Hele vejen igennem med renovering og ombygning har Petter
Stordalen i samarbejde med en nøje udvalgt stab sat sit præg på hotellets
udformning og indretning.
Petter Stordalen er kendt som en farverig person med store armbevægelser
men samtidig med fødderne placeret solidt på jorden. Hans ønske har været, at
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hotellet ikke kun skal besøges af velhavende turister men også lokale
københavnere. Det skal
vise luksus forbundet
med en afslappet stil,
hvor alle føler sig
velkomne.
Hotellets
administrerende direktør
Peter Høgh Pedersen,
der har en lang
international karriere i
hotelbranchen, er enig.
Han er selv rundet af
den jyske muld og

       Hotellets mange gange er stilfuldt moderniseret.

Gæster bydes velkommen i hotellets store og smukke Courtyard med
glasoverdækning. Her serveres kaffe, vin og drinks og er et hyggeligt mødested.

understreger, at trods det at det er et stort luksushotel, skal det stadig føles
hjemligt.
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”Vores tanke er, at Villa Copenhagen foruden hotel skal være et mødested,
hvor folk også kan komme ind fra gaden og føle sig godt tilpas i en rar
atmosfære,” lyder det fra ham. ”I Villa Copenhagen behøver man ikke at
overnatte. Man må også gerne komme med sin computer og nøjes med at

drikke en kop kaffe.”

Courtyard
Når man træder ind til hotellet, bliver
man budt velkommen af den
kæmpestore og flotte Courtyard med
mønstret buet glastag i loftet. Der er
møbleret med små borde og lænestole
samt magelige sofagrupper. I den ene
side hævet et par trin op, er der en
lang bar med barstole, hvorfra der
både serveres kaffe og drinks. Til den
anden side magelige stole og små
borde. Den internationalt kendte,
spanske billedhugger og kunstner
Jaume Plensa er mester for den
hængende skulptur af kvindeansigtet,
der ligesom tysser med fingrene.
Bagerst i Courtyard er der pulte til
check-in ved selvbetjening.

Courtyard’en alene er et besøg værd. Herfra er der indgange til hotellets
brasserie, til hotellets
store bar, et stort lokale der både kan lejes til private selskaber eller møder.

Hotellets bestyrelseslokale med udsigt til Hovedbanegården og Tivoli
er særdeles smagfuldt indrettet lokale med specialfremstillet midnatsblåt tapet
og matchende farver til den øvrige indretning. Lokalet kan også lejes til møder.
”Vi stræber efter en hjemlig og social atmosfære i luksuriøse og smukke
omgivelser i Villa Copenhagen med hotellets 390 værelser med plads til
konferencer og events centralt i hovedstaden. Hotellet byder lige så gerne
velkommen til lokale københavnerne og øvrige danskere, som kan mødes i
hotellets kæmpestore Courtyard,” understreger Peter Høgh Pedersen.

I Courtyard er der en hængende skulptur af den spanske billedhugger
Jaume Plensa
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”Hotellet er ikke lukket
helt ned, men det har
krævet både gode
idéer, opfindsomhed og
professionalisme at få
hverdagen til at hænge
sammen.”

Hyggelig brasserie
Villa Copenhagens ene
restaurant er brasserie
Kontrast med åbent

En af hotellets restauranter er brasseriet Kontrast – et uformelt mødested til en
afslappet middag i hyggelig atmosfære.

køkken og bar. Igen er det
lykkedes at skabe en
intimitet i et stort lokale
samtidig med, at gæsterne
kan følge med i arbejdet bag
disken.
Og igen understreges
tanken om et område, der
skaber en uformel stemning.
Brasseriet er lukket p.t. det
samme er T37 cocktail- og
vinbar, som er delvis

De gamle stilfulde brede trapper er igen kommet til deres ret. En historisk oplevelse
er det at tage turen op til etagerne i en af hotellets to gamle elevatorer (se døren tv)
med plads til 1-2 personer.

indrettet eksklusivt i originalt interiør fra det nedlagte hovedpostkontor. I det
hele taget har man gjort sig umage med at bruge mange effekter fra interiøret i
den oprindelige bygning. Disse valg passet ind i nyindretningen tilføjer hotellets
forskellige lokaler en rar stemning af noget hyggeligt og gammelt.
Originale træpaneler er bevaret, ligesom smukt udformede døre og
marmorsøjler stadig er i brug.
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Selv to gamle elevatorer fungerer stadig og ses ved hotellets brede og stilfulde
trappeopgang. Herfra er der adgang til hotellets 390 værelser inklusive otte

suiter, stor opvarmet
swimmingpool på taget,
døgnåbent fitnesscenter og
wellness-område inklusive
sauna.

Endvidere har hotellet en skjult
taghave med krydderier, urter
og grøntsager til hotellets
køkken. Gæster kan også
sidde ude i den centrale

Tag en svømmetur i 32 grader varmt vand året rundt i poolen, hvorfra der er udsigt
til byens tage. Indenfor er der sauna og wellness.

gårdhave, og i underetagen er
der mødelokaler og stor
konferencesal.

Navnet
Om navnet på hotellet fortæller
Peter Høgh Pedersen: ”Vi
skulle finde et navn til hotellet.
På arbejdstegningerne havde
man angivet hotellets navn som
Hotel Nord.

I Earth Suite er der plads til fitness med boksepude og cykel. Cyklen, der oprindelig
var tænkt som gæstecykel til ture i København, står nu på rullestativ i rummet. Man
forudså, at den lækre cykel hurtigt ville blive stjålet.

Det var man godt klar over ikke rigtig duede. Det skulle være et navn, som
skilte os ud fra de andre. København er i dag et brand og byen en rising star
internationalt.
Der er mange steder i Rom med villaer, hvor de rige romere bor med store
parker omkring, og hvor de går tur.
Vi har her i København Tivoli, og navnet tivoli stammer fra italiensk ligesom
ordet villa.
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Lidt på samme måde tænkte vi, da vi skulle finde på et navn til hotellet, at Villa
Copenhagen også skulle være forestillingen om noget fortroligt, varmt og
hyggeligt, som en italiensk villa med en park i baghaven.
Baghaven forestillede vi os er
Københavns egen forlystelsespark – nemlig Tivoli. Derefter var navnet Villa
Copenhagen født.”
Peter Høgh Pedersen mener, at det er let nok at skabe så stort et hotel og
derefter skræmme folk væk, netop fordi det er så stort.
Men ved at bruge navnet villa skaber man noget meget intimt.
“Vi ville gerne fremstå lidt anderledes end de fleste hoteller i København. Det
var vigtigt for at os at have noget, der skiller os ud fra de andre,” lyder det fra
Peter Høgh Pedersen.

Fakta:

Navn: Villa Copenhagen,
Tietgensgade 37,
Tidligere Centralpostbygningen opført som hovedsæde for Post- og
Telegrafvæsenet i 1909-1912 og tidligere hovedsæde for Post Danmark.
2016: Bygningen solgt til Nordic Choises Hotel ejet af den norske milliardær
Petter Stordalen.
2020: Hotellet åbnede 1. juli
Hotellet har stor Court Yard med udsyn gennem glastag
390 individuelt moderniserede værelser
Flere restauranter og spisesteder samt bar salon
Eget bageri
Swimmingpool på taget
Døgnåbent fitnesscenter og wellness-område inklusive sauna
Central gårdhave
Mødelokaler og konferencesal til arrangementer
Legerum: et multifunktionelt begivenhedsrum
Indretningen: Universal Design Studio med hovedkvarter i London, det
danske smykkefirma Shamballa Jewels i et samarbejde med design af Villa
Copenhagens luksussuiter samt bestyrelseslokale. Earth Studio og den danske
møbelproducent Mater arbejder med bæredygtigt design.
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SAS Travel Club har indgået samarbejde
med Massimo Villas, som udlejer feriebolig i hele
Italien. 

Massimo Villas ser i første omgang “dyrt” ud, men i deres villas/lejligheder er
der mange sovepladser, som giver dig mulighed for at tage på ferie med gode
venner, eller have børn og børne med på ferien.

Hvordan booker man?
Man booker på deres hjemmeside: www.massimovillas.com

På  hjemmesiden der kommer frem, findes en booking form.
Man udfylder den med de ønskede datoer og i besked-feltet skriver
man: SAS Travel Club + sit medlemsnummer, så får man en bekræftelse, og
rabatten som er 10% i høj sæson (juli - august) og 15% resten af året.
På siden kan man også stille spørgsmål til Massimo Villas (net-samtale).

Husk dit medlemskort , som skal vises ved ankomst.
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Østrigs største cykelregion
- inviterer til store udfordringer fra alpetoppe og ned. Men der er også
plads til hyggelige cykelture med familien. Sæsonstart 21. maj.

Saalbach-Hinterglemm i den østrigske delstat Salzburg er uden tvivl mest kendt
som skisportssted for
danskerne. Men Saalbach
Hinterglemm med
naboområderne Leogang
og Fieberbrunn kan tilbyde
mere. Hvis I ønsker en
aktiv og udfordrende ferie
på cykel, så er det bare om
at tage turen sydpå til de
østrigske Alper. Området
er nemlig Østrigs største

Den mere hyggelige cykeltur med udsigt

cykelregion, som scorer ruter som Hacklberg Trail i Saalbach Hinterglemm
eller
verdensmesterskabsruten i
Epic Bikepark Leogang.
Mere familievenlige ture er
der rigeligt af.

Det gælder om at vælge.
Afslappede begivenheder
som Glemmride Bike
Festival og World Games of
Mountainbiking i Saalbach

             Cykelturen til dem, der vil udfordres

Hinterglemm hører med til toppen af   popularitetsskalaen for cyklister.

Der er over 80 km smukke cykelstier og ni bjergbaner, der fører op til syv
bjertoppe og sikrer gæsterne nærmest ubegrænsede cykeloplevelser.
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I Saalbach Hinterglemm er der seks bjergbaner, to i Leogang og en i
Fieberbrunn. Alle transporterer cyklister hurtigt og komfortabelt op til toppen,
hvorfra de sejeste stier vælges.
Touring og e-bikers kan opleve et perfekt terræn til udholdende ture på

omkring 400 km med
mountainbike i alle
sværhedsgrader og for
alle, der fristes til
oplevelser i et perfekt
terræn, hvor stærke lægge
og god udholdenhed er et
plus.
Der er sæson-start den
21. maj 2021. Med et

Cyklernes tages nemt med i gondolen

Jokercard i hånden får man transporteret sin cykel gratis op to gange om
dagen med bjergbanerne.
Der er 30 procent rabat på alle cykelbilletter til ubegrænset brug af alle
bjergbaner inklusive cykeltransport i Saalbach - Hinterglemm, i Epic Bikepark
Leogang og i Fieberbrunn.
KE

Sommerhuse til salg og udlejning
Efterspørgslen efter sommerhus er steget i 2021
Der er solgt langt flere sommerhuse i 2020, men også udlejning har fyldt langt
mere.
Det er Corona som får “æren” af både større salg og udlejning. Flere steder
har der være udsolgt af sommerhus til leje.
På den baggrund vil SAS Travel Club opfordre vore medlemmer til at leje
sommerhuset ud, særligt hvis i ejer et i Danmark, udlandet har også interesse,
men er nok underdrejet lige for tiden, alt efter destination i udlandet.
 SAS Travel Club giver gratis annonceplads i bladet, på hjemmesiden
og på Facebook
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I øjenhøjde med Østrigs højeste bjerge

Ferieregionen Hohe Tauern National Park i ferieregionen Salzburg
åbner ny og spændende vandrerute

Fra midten af maj 2021 tilbyder den nye Hohe Tauern Panorama Trail en
førsteklasses langturs vandreoplevelse. Turen er en ti etaper
langdistancevandring i Hohe Tauern Nationalpark-ferieregionen i

SalzburgerLand. Hohe Tauern bjergene hører til de højeste i Østrig og toppen
af Grossglockner på 3798 m som højeste punkt. Med vanlig østrigsk omhu
og planlægning er deltagerne garanteret en naturoplevelse af de sjældne.

På vejen kommer man forbi interessante udstillinger, maleriske steder i
nationalparken og attraktive udflugtsmål. Brugen af bjergbanernes lifter eller
praktisk pendulkørsel samt bagagetransport giver maksimal bekvemmelighed.

Hohe Tauern Panorama med bjerge i baggrunden
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Ruten starter i byen Krimml. Gæster kan enten komme dertil med den lokale
jernbane eller køre i bil. Turen bookes over nettet – se info nederst – og man
bestemmer selv, hvor lang turen skal være. Der er et samlet antal vandreruter
på ti etaper. Overnatning sker i hytter og skifter mellem dalen og bjergene.

Starten i Krimml ligger beskedne 54 km’s landevejskørsel hen til slutstedet,
som er Schmittenhöhe-bjerget højt over Zell am See. Men oppe i det

bjergrige terræn er den samlede vandrerute en del længere – nemlig ca. 150
kilometer og 7000 højdemeter fordelt på de ti spektakulære etaper.

Tæt ved starten kan man opleve Europas største vandfald
Krimmlervandfaldene med et fald på 380 meter. Det er verden femte højeste
vandfald. Hele vejen opleves naturen og den friske bjergluft på nærmeste
hold. Det kan næsten ikke blive bedre.

K.E.

Info og booking:

www.hohetauerntrail.at

Krimmlvandfald er Europas største med et fald på 350 meter.
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Tag med tog til Tyskland
Bæredygtighed er blevet det helt store emne nu. Danmark deltager sammen
med en række andre lande i den globale kampagne ’Feel Good’. Tyskland,
som i turistsammenhæng nu kalder sig Rejselandet Tyskland, fremhæver særlig
en nyhed – nemlig togrejser suppleret med en række (nye) muligheder.

Hyggeligt skal det også gerne være at køre med tog, som her med
lokomotiv i Oberharz am Brocken på Harz Adhmalspurbahn med dejlig
udsigt til nåletræerne i Harzens smukke bakker.

For eksempel åbner en ny nattogs-rute i maj fra Stockholm til Berlin det private
svenske selskab Snälltåget. Afgangen fredag d. 11. juni 2021 vil således blive
det første regulære nattog fra Danmark siden nedlukningen af CityNightLine i
november 2014. Denne fredag aften vil der i anledning af togturen være særlig
festligt ved stationen i Høje Taastrup.

Afgange udenfor sommersæsonen vil fra Danmark være på onsdage og
lørdage til slutningen af oktober samt fra Tyskland onsdage og lørdage den
anden vej. Udover dette planlægges der afgange ved julemarkederne 2021.
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Men også med kampagnen German.Local.Culture vil de tyske turiskontore tage
små og ukendte byer under armene post-corona og samtidig vise mindre kendte
dele af store byer særlig opmærksomhed. Tyskland ønsker og stræber efter at
være et attraktivt rejsemål for danskerne i en  post-corona-tid, da landet ligger
tæt på Danmark, og fordi man nemt og hurtigt kan komme til og fra landet både
med bil og tog.
Videre info: Snälltåget: https://kattler.dk/Berlin-Night-Express.html

Mere om de gamle lokomotiver i Harzen
Harzer Schmalspurbahnen (smalsporbane) GmbH (HSB) er siden 1993 ejer
og driver den længste sammenhængende smalsporstrækning i Europa. De
imponerende damplokomotiver pruster ligesom for hundred år siden på den
140,4 km lange strækning i Harzen.
Uden hjælp af tandhjul eller noget andet fra det startsede i Quedlinburg og op
til den højeste beliggende banegård af en tysk smalsporbane, Brockenbahnhof
(bloksbjergbanegården) over 1000 meter!
Normalt klarer syv damplokomotiver fra 50erne, den køreplanmæssige
togdrift hele året. Der er hele otte historiske damplokomotiver. Det ældste
lokomotiv er en Malletlok, der stammer fra 1897. Togene blev fredet fra HSB
allerede i 1972 - som et levende bevis på jernbaneteknik og ingeniørkunst.
Skulle der være interesserede for ’indmaden’ i lokomotiverne kan et besøg på
banedriftsværket Westerntor i Wernigerode anbefales.
K.E.

Til alle der ikke har fået deres
medlemskort, så ligger det
klar til afhentning på kontoret.
Det er en fordel for dig at
have dit medlemskort med,
når du vil leje en lejlig eller
opnå rabat, med de aftaler
som SAS Travel Club har

indgået, for at du kan få rabat, da kræves det at du kan fremvise dit
medlemskort.

SAS Travel Club har nyt medlemskort til dig!
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Ferieparken Fyrklit bliver Landal Fyrklit

Fra begyndelsen af 2021 overtager den internationale Landal GreenParks
ferieparkkæde udlejningsdriften og formidlingen af ferieparken Fyrklit under
navnet Landal Fyrklit.
Fyrklit er placeret midt i klitterne på en over 130.000 kvadratmeter stor
grund, der grænser op til havet på den ene side og fredede arealer til de andre
sider med naboer som Hirtshals fyr og Bunkermuseet 10. batteri.
   Parken med 178 ferieboliger ligger 28 meter over havet, hvilket giver en fin
havudsigt. Selve ferieparken ligger i bunkerområdet, og nogle af ferieboligerne
er bygget på resterne af de historiske bunkere. Ferieboligerne vil fortsat være
privatejet, mens Landal GreenParks vil varetage udlejningsdriften af parken.
   Siden Landal GreenParks kom til Danmark, har ferieparkkæden udvidet
med ferieparkerne Grønhøj Strand, Ebeltoft, Rønbjerg, Seawest og
Søhøjlandet samt Landal Middelfart. Der er investeret mere end 25 millioner
kroner i udviklingen af parkerne for at sikre bæredygtige faciliteter og
indendørs- og udendørsaktiviteter for alle aldre. Landal Greenparks er et
europæisk netværk af feriebyer med placeringer i Belgien, Holland, Tjekkiet,
Østrig, Tyskland, Ungarn, Schweiz, Danmark og England.

Landal Fyrklit set fra havet



18

Nyt fra EA apartments

Vi er klar, når du er! Eller spørg SAS Travel Club

Uanset om du stadig planlægger at bestille en sen aftale i år eller tænker fremad
til 2021, har vi en ferielejlighed til dig.

Med lejligheder til rådighed over hele verden for professionelle inden for
rejsebranchen fra kun £ 209 / • 249 / 1.870 DKK / 2.090 NOK pr. Lejlighed pr.
Uge.

Hos os har du kontrol over din ferieindkvartering, takket være vores fuldt
udstyrede køkkenmuligheder med egen forplejning. Begynd at drømme om din
næste ferie på eaapartments.com

Rejseforhindringer

Fem tyskere i en Audi Quattro ankommer til den
italienske grænse ...
Det italienske toldvæsen stopper dem. Toldbetjenten fortæller dem:

“Det er ulovligt at være 5 personer i en Quattro.”
“Hvad mener du med at det er ulovligt?” Spørger den tyske chauffør.
“Quattro betyder fire”. Svarer den italienske embedsmand.
“Qvattro er bare navnet på bilen, se på bilens spesification:
“Denne bil er designet til 5 personer”!
Svarer tyskerne vantro, på toldvæsenet krav.
“Quattro betyder nu engang fire, og du har fem personer i din bil, og du
bryder derfor loven.” Svarer den italienske toldembedsmand uanfægtet.
Den tyske chauffør svarer vredt: “Din idiot! Ring til din supervisor, jeg vil tale
med nogen, og en med mere intelligens!”
“Undskyld”, svarer den italienske embedsmand, “Han kan ikke komme“.
 Den tyske  chauffør, spørger surt.  “Hvorfor ikke“ ?
“Foedi han har travlt med 2 fyre i en Fiat Uno.“
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SAS TRAVEL CLUB har aftaler
med bil udlejnings firmaerne,
AVIS, HERTZ og HELLE HOLLIS

Ring/Skriv V. til klubben og hent et CDP no. som du skal
opgive ved reservation. Husk at opgive dit medlems nummer
når du skriver/ringer til os.

Ring/Skriv Venligst til klubben og hent et AWD no.som du skal
opgive ved reservation. Husk at opgive dit medlems nummer

SAS TRAVEL CLUB´s
BILUDLEJNINGSPARTNERE

15 % rabat på billejen hos HELLE HOLLIS som medlem af
SAS TRAVEL CLUB se mere på side 23
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SAS TRAVEL CLUB´s BILUDLEJNINGSPARTNER
på Costa del Sol

15 % rabat på billejen hos
HELLE HOLLIS som medlem af  SAS TRAVEL  CLUB

   HUSK!   Bil skal bestilles via SAS TRAVEL CLUB for at få den rabat som
                                      fratrækkes ved betaling af lejen.
                                     Leje prisen indeholder

• Fri km, fuld kaskoforsikring med selvrisiko, personlig
ulykkesforsikring og 16% moms.

• Gratis courtesy bus service til hovedkontor ved Malaga lufthavn
(800meter) eller benyt

• Lufthavns Ekspress Service, hvor du får bilen leveret til Malaga
ankomsthall. (Service gebyr 15•) Lejekontrakten er forberedt på
forhånd så der er ingen ventetid. Denne service skal forudbestilles.

• Afdelingskontor i Fuengirola
• Stort udvalg af nye bilmodeller

For at få 15% rabat gør du følgende:
1. Gå ind på www.hellehollis.com og find den bil som passer til dit behov.

Der er små biler, familiebiler, mini busser og sportsvogne.
2. Kontakt SAS Travel Club for at få en kode til din bestilling
3. Udfyld derefter din bestilling på www.hellehollis.com.
4. Du modtager herfra bekræftelse på din booking.

Reservation for IKKE-MEDLEMMER

Ring til dansk lokal takst:   Tel. 46 907 907   Fax + 34 95 224 51 86
www.hellehollis.com
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Bæredygtig ferie ved Elben
Tag ned til den tidligere østtyske landsby Schmilka tæt ved
Tjekkiet og nyd den grønne natur direkte ved floden Elben.

Af Karen Fredslund Ellegaard
Foto: DZT/Florian Trykowski

Landsbyen Schmilka ligger midt i en nationalpark nær grænsen til Tjekkiet.

Egnen er ikke bare grøn som følge af den smukke omgivende natur. Schmilka

er også en bæredygtig landsby. Allerede inden pandemien forhindrede os i at

rejse ud i verden,

blev landsbyen

besøgt året rundt af

nysgerrige turister.

Da ordet

bæredygtig i dag er

på manges læber,

har man i Schmilka

valgt for alvor at

gøre noget ved det.

Gennem de seneste 20 år har landsbyen udviklet sig fra at være lidt død i

sværen til at blive en levende landsby med plads til 160 overnattende gæster.

Manden bag visionen er Sven Erik Hitzer. Han har haft held og snilde til at

omsætte en bæredygtig idé til bæredygtig virkelighed.

“Tyskerne er på mange måder langt foran os i deres syn på holistisk sundhed

og bæredygtighed. Deres alternative tilgang til sundhed har stolte og lange

traditioner, og tyskerne går meget op i certificeringsordninger inden for

bæredygtighed og miljø forenet med tysk grundighed. Sommeren 2020 var travl

for Schmilka og efterspørgslen enorm. Også danskere viste landsbyen

interesse”, siger Bo Schou Lauridsen, turistchef i Tysk Turist Information.
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Det første certificerede økologiske hotel i Sachsen, Bio- & Nationalparkhotel

Helvetia, som åbnede i 2007, blev et bæredygtigt flagskib for Schmilka.

Hotellet, som er det første certificerede økologiske hotel i Sachsen, har et

køkken, som kun serverer regionale økologiske produkter. Udover det benyttes

100 procent grøn elektricitet og vedvarende energi. Hotellet er samtidig et

hyggeligt sted omgivet af en frodig have og grønne omgivelser. Landsbyen har i

dag mere end 160 gæstesenge, der næsten alle fokuserer på bæredygtighed.

Manden bag den grønne vision
Sven Erik Hitzer står bag landsbyens løft og er samtidig ejer af størstedelen af
landsbyen. Han kender Schmilka fra dengang, da han selv var gæst i byen og
besøgte regionen for at vandre og klatre. Da muligheden opstod, købte Hitzer
den århundrede gamle landsbymølle i Schmilka. Møllen blev de første
byggesten til den nye landsby. Siden er der pustet nyt liv i andre lokale
virksomheder. For fem år siden blev der tilføjet et bageri, et bryggeri og en
café, der er samlet under paraplymærket Bio Refugium. På trods af beskedne
75 indbyggere og 69 huse har byen i dag et bageri, der er åbent syv dage om
ugen. Der er to restauranter, to caféer og et bryggeri.
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Bagekunst som for 300 år siden
Den historiske vandmølle fra 1665 er den ældste bevarede bygning i
Schmilka. Tilknyttet møllen er Schmilkas bageri, hvor der bages som for 300
år siden. Gæster inviteres med ind for at følge, hvordan lækkert bagværk
skabes fra bunden. Uanset om det er i bageriet, i caféen eller i restauranten i

Schmilka, er alle
produkter, der sælges,
økologisk
certificerede.

Schmilka nås nemt
med tog
Som mange steder i
det Sächsische
Schweiz kommer man
nemt til Schmilka med

tog. Fra den anden side af Elben har man en smuk udsigt over husene, der
bugter sig op ad bjerget på en lille vej fra bredden. En lille, historisk færge
kaldet “Lena” fra 1927 sørger for en rolig transport over til landsbyen.
Schmilka ligger direkte ned til Elben, og er et oplagt udgangspunkt for
cykelruten Elberadweg. Også på en af Tysklands smukkeste
vandreruter, Malerweg, lægger man vejen forbi landsbyen.
Schmilka nås nemt med tog
Som mange steder i det Sächsische Schweiz kommer man nemt til Schmilka
med tog. Fra den anden side af Elben har man en smuk udsigt over husene,
der bugter sig op ad bjerget på en lille vej fra bredden. En lille, historisk færge
kaldet “Lena” fra 1927 sørger for en rolig transport over til landsbyen.
Schmilka ligger direkte ned til Elben, og er et oplagt udgangspunkt for
cykelruten Elberadweg. Også på en af Tysklands smukkeste
vandreruter, Malerweg, lægger man vejen forbi landsbyen.
Vejen til Schmilka.
Schmilka ligger ved bredden af floden Elben i Nationalpark Sächsische
Schweiz kun 500 meter fra grænsen til Tjekkiet.
Fra København er der 687 km til Schmilka, og turen kan i bil gøres på lidt
over 9 timer.
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MEDLEMSSKAB Sendes til kontoret, se adresse på forsiden.

Benyttelse af særlige fordele gennem SAS Travel Club, sker ved
henvendelse til kontoret, som har åben hver tirsdag mellem kl. 11 og 15

Fordele som kan nævnes, rabat på ferie lejligheder, og hoteller verden over, billig
og sikker leje af udlejnings biler, så som Hertz, Avis men også Helle Hollis som
klubben har en særlig aftale med i Malaga.

På kontoret sidder Kirsten Holmberg, klar til at hjælpe dig, med diverse bestillinger
og hjælp til køb af flybilletter. m.m.

 Dato:    Underskrift:

Indmeldelses - Blanket Månedlig kontingent 17 kr.

  Ansattes navn:

 Funktionær nr./   Timeløn  nr./  Afdelings kode:

  Privat adresse.

  Post nr.:       By:

 Privat tlf. nr.:       E-mail adresse:

 Medlem af SAS CLUB          Ja: Nej:

MEDLEMSSKAB er BINDENDE for et helt år. UDMELDELSE skal
altid ske skriftligt.
HUSK at meddele kontoret ændring af adresse, afd og e-mail
Man skal være medlem af SAS klubben.

Når du går på pension eller efterløn kan du stadig være medlem til
(204,00 kr. årligt) og man behøver ikke samtidig være medlem af SAS
klubben


