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Max Mols sejler igen fra Ebeltoft
Påskens traditionelle trafikboom mellem Sjælland og Jylland står for døren, og fra den 7.
april sejler Max Mols igen på ruten Odden-Ebeltoft. I år med endnu flere afgange.

Det er en rigtig forårsbebuder, når færgen Max Mols lægger til i Ebeltoft. Den 7. april indsætter
Molslinjen endnu en gang færgen på ruten mellem Ebeltoft og Odden.
”Påsken er traditionelt den tid på året, hvor især københavnerne vender blikket mod Jylland og
påskeferie i de jyske sommerhuse. Og så vil de gerne med færgen, fordi de sparer tid,” forklarer
Molslinjens kommercielle direktør, Jesper Skovgaard.
Motortrafikvejen og den nye hastighedsgrænse på 100 km/t til Molslinjens færger i Odden
Færgehavn har forkortet køretiden med omkring 15 minutter. Det sender den samlede rejsetid
mellem Ebeltoft og Storkøbenhavn ned på cirka 2 timer.
Max Mols kommer i år til at sejle lidt flere afgange fra Ebeltoft end året før.
”Vi kan se, at langt de fleste kunder vælger afgangene fra Aarhus, men især omkring
weekenderne er der efterspørgsel på afgange fra Ebeltoft. Derfor skruer vi op for afgange på
fredage, lørdage og søndage indtil september, hvor interessen for at sejle til og fra Ebeltoft igen
bliver markant mindre,” siger Jesper Skovgaard.
Første færgeafgang fra Ebeltoft bliver den 7. april klokken 12.30.
Billedtekst: Hurtigfærgen Max Mols er klar til de mange gæster i påsken. Første tur er den 7. april.

For yderligere information kontakt venligst Molslinjens PR- og kommunikationschef, Jesper
Maack på 20 19 62 15 eller mail jma@mols-linien.dk
For pressebilleder, pressetekster og andre spørgsmål kontakt venligst Tina BaungaardJensen hos Molslinjens PR-bureau, EHRENBERG Kommunikation, på telefon 41 28 10 01 eller mail
tbj@ehrenberg-kommunikation.com. Pressebilleder i høj opløsning kan downloades i
Molslinjens presserum på www.ehrenberg-kommunikation.com
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• Molslinjen indsætter i foråret 2017 endnu en superfærge, Express 3. Superfærgerne kan
tage op til 1.000 passagerer, 417 personbiler og 60 motorcykler samt laste campingvogne,
busser og op til 30 lastbiler på en overfart.
• Molslinjen sikrer med Kattegat-ruterne Odden-Aarhus og Odden-Ebeltoft en hurtig, effektiv
og behagelig rejse mellem Sjælland og Jylland.
• Molslinjen overfører mere end 1,2 mio. personbilsenheder og 2,6 mio. passagerer om året.
• Molslinjen råder i dag over tre moderne hurtigfærger; hurtigfærgen Max Mols og de to
superfærger, Express 1 og Express 2, der er blandt verdens største katamaraner.

