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Vil du vide mere?
- om åbningstider og priser, samt se kalenderen over
årets store arrangementer? Så klik dig ind på vores
hjemmeside, hvor du finder information om alt hvad
Andelslandsbyen Nyvang har at byde på. På gensyn.

Mød Andelslandsbyen Nyvang på Facebook!

Kom omkring med
veteranbus
Under arrangementet kører en veteranbus i
pendulfart mellem Holbæk station, Holbæk
havn og Andelslandsbyen
Nyvang, så du ikke skal bekymre dig om at
kunne komme omkring.
Se mere på:
www.andelslandsbyen.dk

Damptræf i
Andelslandsbyen
Damptromleklubben afholder et
omfattende damptræf, hvor der bliver rig
mulighed for at boltre sig i dampkraft og
mekanik. Andelslandsbyen bliver fyldt med
dampdrevne køretøjer og
veterankøretøjer i et af Skandinaviens
allerstørste damptræf!
Her er en unik mulighed for virkelig at
opleve mekaniseringen af
Danmark lyslevende!
Se mere på:
www.damptromleklubben.dk
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Oplev industrialiseringen - Lyslevende!
Sejl med dampskib
fra Holbæk havn
S/S Skjelskør er bygget i 1914 og sejlede fra
Marts 1915 i fast rutefart mellem Skælskør
by, Agersø og Omø indtil 1962. En forening
samlede penge nok ind til køb af skibet og
fik derved bevaret det for eftertiden.
Skibet er nu Danmarks eneste dampdrevne
skrue-passagerskib, og i 2018 sejler hun
stadig med passagerer, altså 103 år efter sin
første sejltur!
Afgang fra Holbæk Havn
10:30, 13:00 og 15:00
Se mere på: www.dampskib.dk

Kør med damplokomotiv
til og fra Holbæk station
En tur med Vestsjællands Veterantog er som at opleve en togtur i de gode
gamle dage. Du skrumler af sted i en af
de berygtede rystevogne og sidder på et
hårdt træsæde. Ud af vinduet kan du se det
smukke vestsjællandske landskab forsvinde
forbi med den svimlende fart af 60 - 70 km/t.
Ankom til Holbæk med stil.
Afgange fra Holbæk kl. 10.03, 12.48 og 15.03
Ankomst Holbæk kl. 12.00, 14.10 og 16.50
Se mere på: http://www.vsvt.dk

