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Scandlines døber minifærgen Berlin i Miniatur Wunderland i Hamborg
Ved en festlig ceremoni tidligere i dag blev miniatureudgaven af Scandlines’ superfærge
M/F Berlin døbt i Miniatur Wunderland i Hamborg under deltagelse af blandt andet Bengt
Pihl, CEO hos Scandlines, og Carsten Watsack, kommende kaptajn for den første af de to
nye østersøfærger M/F Berlin og M/F Copenhagen.
I rækken af festligheder i forbindelse med nybygningerne M/F Berlin og M/F Copenhagen
til Gedser-Rostock-ruten nåede Scandlines i dag endnu en milepæl. Sammen med
Miniatur Wunderland i Hamborg døbte rederiet miniatureudgaven af færgen M/F Berlin i
hansestadens berømte turistattraktion.
Miniatureskibets gudmor Britt Fischer-Jahn fra P+S WERFTEN døbte skibet Berlin og
ønskede det held og lykke på den videre fart. Også Scandlines’ CEO, Bengt Pihl, og den
kommende kaptajn for skibet M/F Berlin, Carsten Watsack talte med stolthed om skibet.
Storesøsteren af samme navn og med de noget mere imponerende mål på 169 meter i
længden og 27,80 meter i bredden færdiggøres i øjeblikket på værftet i tyske Stralsund.
Miniaturefærgen besejler per dags dato Østersøen i den skandinaviske del af Miniatur
Wunderland. Den forunderlige lilleputverden, der strækker sig over mere end 1.300
kvadratmeter, er den største af sin art i verden. Med mere end en million besøgende årligt
er den samtidig én af Tysklands mest populære turistattraktioner.
Fra sommeren 2012 skal de to nye superfærger M/F Berlin og M/F Copenhagen styrke
den centraleuropæiske akse mellem Danmark og Tyskland. En moderne indretning og
innovative tekniske standarder gør overfarten til en særlig maritim oplevelse. Med
indsættelsen af de nye skibe fordobler Scandlines kapaciteten og dermed også
effektiviteten på ruten. 480 biler eller 96 lastbiler samt 1.500 passagerer kan samtidig tage
turen over Østersøen hver anden time.
Læs mere om de nye færger, tag på en virtuel rundtur, eller lær mere om tankerne bag
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www.scandlines.com/da/nye-faerger-2012/velkommen.
Scandlines blev grundlagt i 1998 og er ét af Europas største rederier. Scandlines'
kerneforretning består af transport af personer og fragt i trekantsområdet mellem
Tyskland, Danmark og Sverige samt på ruterne til de baltiske lande og Finland. Scandlines
transporterede i 2010 12,4 millioner passagerer samt 2,8 millioner personbiler og 800.000
lastbiler og trailere med det hovedmål for øje at yde en effektiv, pålidelig og
konkurrencedygtig transportservice.
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Miniatureudgaven af M/F Berlin ved nattetide på Miniatur Wunderlands udgave af
Østersøen. Det lille vidunder blev tidligere i dag døbt i den populære turistattraktion ved en
festlig navngivningsceremoni.

Fra venstre mod højre: Bengt Pihl, CEO i Scandlines, Britt Fischer-Jahn, pressetalskvinde
fra P+S WERFTEN, Carsten Watsack, kommende Scandlines-kaptajn på M/F Berlin samt
Frederik Braun, direktør og medstifter af Miniatur Wunderland deltog alle i
dåbsceremonien i Miniatur Wunderland i dag.

