
Aalborg, d. 1. marts 2023  
 
Hendrick’s Expressen kører fra 
banegården præcis kl. 12.08 og 
igen kl. 15.38. Den eneste bagage, 
passagererne skal medbringe, er 
godt humør og appetit på ’skæve’ 
oplevelser. Når passagererne har 
indfundet sig ved de festklædte 
borde på veterantoget, går turen 
gennem Østerådalen og Gug med 
direkte kurs mod Aalborgs gamle 
Østhavn. 

Gin er stadig en favorit
Gin er en alsidig alkoholtype med 
mange smagsnuancer. Det er 
nemt at finde en gin ’lige efter 
din smag’, hvilket måske er en 
af grundene til, at ginnen stadig 
nyder stor popularitet blandt os 
danskere. Hendrick’s Gin er en af 
de klassiske gintyper, med den 
klassiske grundsmag af enebær. 
I Hendrick’s Gin spiller agurken 
også en vigtig rolle – den indgår 
både i destilleringen, hvor ginnen 
infuseres med agurk og rosenblade, 
og i glasset, hvor den serveres 
med bl.a. en skive agurk. Det er 
netop på grund af agurkens rolle, 
at Hendrick’s har taget Cucumber 
Day til sig, og markedsfører sin 
gin i et univers fyldt med agurker, 
rosenranker og skæve figurer. 

PRESSEMEDDELELSE

Hendrick’s Expressen 2023
Hendrick’s Expressen er en 
levendegørelse af Hendrick’s 
underfundige univers. Her kommer 
passagererne med på en rejse ind 
i en nostalgisk tidsånd, hvor en 
ubestemt svunden tid i England 
genopleves. Passagererne beværtes 
af gentlemen klædt i tweed og 
ladies med hat og fine handsker, 
som skænker G&Ts af de fineste 
porcelænskander og serverer 
sandwich og macarons på flotte 
Hendrick’s kageopsatser. Toget kører 
til Østhavnen, hvor der gøres ophold, 
så passagererne kan strække ben, 
spille kroket, prøvekøre en klassisk 
væltepeter, nyde mere Hendrick’s 
gin, hygge med hinanden og deltage 
i konkurrencer. Når toget to timer 
senere er kørt til perron på Aalborg 
Banegård, inviteres alle passagererne 
med til Cucumber Day på udvalgte 
barer i Aalborg, hvor man med en 
agurk kan bytte sig til en gratis 
Hendrick’s Gin & Tonic. 

Dobbelt-op på togture
På baggrund af sidste års succes 
med Hendrick’s Expressen tilbyder 
arrangørerne i år to togture med 
plads til 130 passagerer på hver 
afgang. Det er ikke et krav, at 

passagererne er klædt ud, men en 
sixpence, et par lange handsker 
eller en jakke og butterfly af tweed 
i bedste 1920er-stil er selvfølgelig 
med til at sætte ekstra gang i 
festlighederne (inspiration hertil 
kan fx søges i serien, Peaky 
Blinders). Der er to billettyper: en til 
Comfort-klassen, hvor man sidder 
lidt tættere, og en til Premium-
klassen, hvor der er mere albuerum. 
Hendrick’s Expressen og Cucumber 
Day arrangeres af spiritusgrossisten 
Drinx og webbutikken, Mr. Booze, i 
samarbejde med Hendrick’s Gin.

Dato:  
20. maj 2023.

Afgange:  
Kl. 12.08 og kl. 15.38  
fra Aalborg Banegård.

Priser:  
Comfort – 549 kr. pr. billet.              
Premium – 649 kr. pr. billet.

Køb billet på:  
mrbooze.dk

Yderligere info
Kontakt marketingchef hos Drinx, 
Anne Voss, på av@drinx.dk eller  
tlf. 26374270.

DRINX ApS   |   Maigårdsvej 12   |   DK-9900 Frederikshavn   |   Tlf. 69 13 90 01   |   www.drinx.dk

Hendrick’s Expressen 
kører igen i år fra 
Aalborg Banegård 

Lørdag den 20. maj kan ginentusiaster og andre 
med smag for agurkesøde, rosenrøde gin-
oplevelser tage med Hendrick’s Expressen på en 
rejse tilbage i tiden og dybt ind i Hendrick’s gin-
univers af sjove og finurlige overraskelser. Den to 
timer lange ’opdagelsesrejse’ byder på bl.a. G&Ts 
ad libitum, kroket og musik.


