MY veterantog
Lej det historiske
Intercitytog og få en
uforglemmelig
oplevelse
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HAR DU ANLEDNINGEN:
Rund fødselsdag
Bestået eksamen
Jubilæum
Bryllup
Event

ELLER

HAR DIN VIRKSOMHED:
Lancering af nyt produkt
Kørsel til fagmesse
Reception
Firmafest
Event

Inviter venner, familie,
foreningen, firmaet
eller kunderne med på
en tur med det hygge
lige gamle tog.
Anledningen kan være
mangfoldig.

Foto: Ole Hansen
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MY veterantog kan tilbyde:

TOGET

Toget er et typisk dansk Intercitytog, som det så ud i 1970erne,
bestående af et MY diesellokomotiv fra 1957 og en række røde
personvogne stammende fra tresserne og halvfjerdserne.
Vi kan med få undtagelser køre overalt på det danske skinnenet.
Vi kan umiddelbart her og nu transportere op til 344 passagerer i
vort hyggelige tog. Afhængig af antallet af passagerer, kan du selv
være med til at sammensætte dit helt eget tog. Vil du have dine
gæster siddende i kupeer i de brede dybe sæder med armlæn på
første klasse, eller skal de komme hinanden lidt mere ved på 2.
klasse, eller ønsker du måske dine gæster siddende i sofagrupper
i storrum, hvor der er plads til enten 24 eller 32 i hvert.

Mathias:
Man skulle
tro, at det var
fra dengang

Bente:
Flotte vogne,
fint rengjorte,
godt arbejde

Per:
Hyggelig tur
som i gamle
dage
Foto: Ole Hansen
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SERVICEN

Foto: Ole Hansen

PERSONALET
MY veterantog er en forening bestående udelukkende af frivillig
ulønnet arbejdskraft. Medlemmerne har en bred erhvervserfaring
inden for mange brancher. Vi kører tog, fordi vi synes det er sjovt.
Vi er stolte af vores tog, og sætter en stor ære i at give vore gæster
en sublim oplevelse, der huskes i lang tid fremover.
Vi modtager ingen offentlige tilskud, og driften og vedligeholdelsen
er alene afhængig af de indtægter, der kommer fra de ture, der
hvert år køres med toget.
MY veterantog er godkendt som veterantogsoperatør af Trafik
styrelsen.
Vort rullende materiel er underlagt nøjagtig de
Kaj:
samme lovkrav, som er gældende for de øvrige
Fantastisk
jernbaneoperatører, der kører på det danske
betjening
skinnenet. Det gælder både vedligeholdelse af
vogne og lokomotiv, samt uddannelse af
personalet, der betjener toget.
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Vi kan tilbyde et
varieret sortiment af
varer fra vores salgs
vogn såsom kaffe, the,
øl og spiritus, snacks
og chokolade mv.
Yderligere servering
i form af sandwich,
smørrebrød eller
lignende vil kunne
forudbestilles i det
enkelte tilfælde.
Eller hvad med en
rigtig Othellolagkage?
Alt efter ønsker og
behov aftales omfan
get af servering
på forhånd.

Jytte:
Dejlig stort
udvalg til
gode priser

Lars:
Tak – og stort tak
for en yderst
vellykket tur
med en vogn
fyldt med glade
gæster.
Er der noget mere
passende end at nyde
et glas kølig
Champagne, mens
toget kører igennem
det danske landskab?
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Foto: Ole Hansen

Særtog 2014 til Helsingør i anledning af en 60 års fødselsdag.
Har du fået lyst til at leje vores tog, men har du ikke lige ideen til,
hvor du vil køre hen, så kontakt os gerne for et uforbindende til
bud. Vi hjælper gerne med alt det praktiske, og kan sandsynligvis
også tilbyde en eller flere events på destinationen.

KONTAKTOPLYSNINGER:
MY veterantog, Dansk Jernbane-Klub
c/o René Niler
Delfinvej 24
3450 Allerød
E post: myveterantog@myveterantog.dk
Telefon: 6061 3595

Læs mere på: www.myveterantog.dk
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