Dansevogn set
mod baren .

Hyggestemning i
restauranten .

Dansevogn .

PÅ SPORET AF EN SUCCES·
DSB råder over velindrettede dansevogne, der udlejes såvel med
som uden betjent restaurant.
For større selskaber (betaling for mindst 100 personer) kører vi
gerne særtog, således at togets plan kan lægges efter Deres ønsker,
dog med hensyntagen til den øvrige toggang og stationernes
åbningstider. Mindre selskaber befordrer vi i de ordinære tog,
hvori dansevognen indsættes.
Rejseudgiften pr. deltager afhænger af deltagerantal og rejseafstand , men selv for et beskedent beløb kan arrangeres en udmærket tur.
For leje af en dansevogn betales - udover billetprisen pr. deltager et fast beløb, der for tiden udgør 300 kr . Ved leje af flere dansevogne betales 300 kr. for den første dansevogn og 150 kr . for hver
efterfølgende. I tilgift installeres gratis højttaleranlæg i de medfølgende siddevogne, og en DSB-repræsentant sørger for betjenin~
gen af musikanlægget.
Et udflugtstog med højttaleranlæg giver festarrangører mange muligheder, for eksempel
- meddelelser til samtlige turdeltagere gives hurtigt og effektivt,
- konkurrencer publiceres og arrangeres nemt og bekvemt (en
konkurrence straks efter starten er ofte medvirkende til at sætte
stemning fra første færd),
- er der i selskabet en, der vil give et nummer til bedste, får hele
selskabet på en gang glæde af underholdningen ,
- forfriskninger undervejs kan nydes , uden at man behøver at
standse op, og frem for alt
- en trist og kedelig "mørk" hjemtur undgås , idet dansen går fra
start t il slut - hvert minut bliver udnyttet .
. . . kort sagt, med DSB's udflugtsvogne har De mulighed for at
arrangere den helt rigtige forenings- eller firmaudflugt. Med "det
glade dansetog" er årets udflugt sikker på succes .

Med venlig hilsen

DANSKE STATSBANER

STATSBANERNES
UDFLUGTSVOGNE
Dansevogne kan leveres i den nedenfor skitserede type .
Der kan i danseafdelingen etableres restauration med
40 siddepladser.
I restaurationen kan der serveres øl, vand og forskellige
drinks samt pølser og kaffe efter nærmere aftale.
Alt efter selskabets størrelse følger yderligere et antal
siddevogne med dansevognen, og i disse vogne etableres
højttalerinstallation, således at musikken fra udflugtsvognen kan transmitteres til hele toget. Musikken sørger
DSB for , og der medføres derfor et righoldigt udvalg af
grammofonplader med populær musik.
I en særlig kupe, indrettet for rejseleder, festudvalg m.v.,
er der mikrofontilslutning. Herfra kan der gives meddelelser til selskabet eller arrangeres særlig underholdning.
Et udflugtstag med udflugtsvogne er et sikkert grundlag
for en vellykket udflugt.

I~
Danseplads ca. 30 m 2

Statsbanernes udflugtsvogne bestilles i

Restauration

@ -

rejsebu-

reauerne eller på nærmeste statsbanestation,

Siddevognene, som leveres sammen
med dansevognene, er af statsbanernes
nyeste type .
Billederne på de følgende sider giver et
indtryk af moderne jernbanevognes
komfortable indretning , og vi vil gerne
specielt bemærke, at kørselsegenskaberne er særdeles gode.
Har De ønsker om levering af særligt
vognmateriel, for eksempel vogne med
storrum i stedet for kupeer og sidegang
eller vogne med 1. klasse, er vi naturligvis parate til at drøfte problemerne.

DSB 's 2. klasses siddevogn , litra B.

2. klasses kupevogn , litra B.

1. klasses storrumsvogn , litra Al.

Statsbanernes udflugtsvogne bestilles i

@ -

rejsebureauerne

eller på nærmeste statsbanestation.

DSB
REJSEBUREAU
ordner alt vedrørende

REJSER MED BANE, BÅD, BUS ELLER FLY
HOTELRESERVERING
VALUTASALG
VISUM
REJSEFORSIKRING MM.

Esbjerg
Tlf. (OS) 129877

Hern ing
Bredgade S
Tlf. (07) 12S111

Kolding
Jernbanestationen
Tlf. (OS) S22040

Gråbrødreplads 4
Tlf. (09) 116S12

Randers
Torvegad e 11
Tlf. (06) 42S811

Silkeborg
Torve t 9
Tlf. (06) 82S244

Svendborg
Jernbanestationen
T lf. (09) 21OS60

Sønderborg
Jernbanegade 42
Tlf. (044)23300

Vejle
Jernbanestat ionen
Tlf. (OS) 828033

Ålborg
Algade S6
Tlf. (08) 12 96 00

Århus
Banegårdspladsen 3
Tlf. (06) 13 3777

Århus
Salling, Sønderg. 27
Tlf. (06) 121822

Kongensgade 20

Odense
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