DELTAGERPRIS: Kr. 6400,Tillæg for enkeltværelse: kr.: 1650,-

Denne rejse er en 9 dages rundrejse, som vil
bringe dig til nogle af de smukkeste egne i
Europa, og samtidig til nogle lokale mekka’er,
når snakken falder på ØL.
Og vi tager os god tid, idet der på vej til Prag i
Tjekkiet er indlagt et stop på 2 nætter i Bamberg i Franken i det sydlige Tyskland, og på
vejen hjem er der indlagt en nat i Schwerin i
det gamle Øst-Tyskland.
Men bemærk, at denne tur er meget andet
end øl, og det er absolut ingen betingelse, at
deltage i bryggeribesøg og ølfestival. Du kan
sagtens være helt almindelig turist, og opleve
lige det, du har lyst til at se og opleve. Og der
er nok af det hele, for der er så meget at se og
opleve i disse smukke gamle byer.
Under opholdet i Prag arrangeres der også
muligheder for gratis udflugter (ekskl. evt. entreer). Se nærmere i programmet.
UDFØRLIGT PROGRAM:
På side 4 finder du et foreløbigt program, en
grov skitse om man vil, og det program danner
grundstammen i det endelige program, som
sædvanligvis bliver en del mere fyldigt efterhånden som jeg får gode ideer fra de tilmeldte
deltagere.
TEKNISK ARRANGØR:
Turens tekniske arrangør er Brørup Turistbusser, som er medlem (nr. 836) af Rejsegarantifonden.
Turen gennemføres med erfarne chauffører i
moderne 3-stjernet bus med toilet, video mv.
Der sælges øl og vand til rimelige priser. Kaffe
og the er gratis. Bussen er til vores rådighed
på hele turen.

Yderligere oplysninger:
Leif Buster Hansen, Tlf.: 51 49 44 87.

Mail: leifbuster@gmail.com
Web: www.busters.dk
Rejsen arrangeres i samarbejde
med Danske Ølentusiasters
lokalafdeling i Esbjerg, hvor jeg
selv er medlem, men er i øvrigt en

Deltagerprisen inkluderer:
Transport Esbjerg / Kolding - Bamberg /
Prag/Schwerin og retur i moderne turistbus og
er baseret på indkvartering i delt dobbeltværelse.
8 gange morgenbuffet,
Desuden er inkluderet:
Aftensmad ved ankomst i Bamberg,
Aftensmad ved ankomst i Prag og
Aftensmad ved ankomst i Schwerin samt
frokost i Chodovar på vej fra Bamberg til
Prag samt samt lokal transport / udflugter på
turen (excl. entreer), hvor denne udføres med
vores egen bus og er beskrevet i programmet.
Bemærk, at der alene er inkluderet aftensmad
på ankomstdagene, da både Bamberg og
Prag har mange gode, spændende og billige
restauranter. Og mange kan godt lide at gå ud
og finde det rigtige måltid til dem selv.

TILMELDING:
Send en mail til leifbuster@gmail.com
med følgende oplysninger:
Dit navn / jeres navne
Din / jeres adresse.
Dit / jeres telefonnummer
Din / jeres mailadresse.
Værelsestype: (Dobbelt / twin / enkelt)
Påstigningssted (Esbjerg / Kolding)
Skriv også gerne en note om interesse for
udflugter mv. Se side 5.
Tilmelding til turen foregår efter ”først-til-mølle”
princippet, og foreløbig bekræftelse på deltagelse sendes til din mailadresse.
Derefter skal du inden 5 bankdage indbetale
depositum kr. 500,- i Sydbank på konto:
7701 - 1258001.
Tilmelding er først gældende, når depositum
er modtaget og du har fået tilsendt en endelig
bekræftelse på deltagelse.
Restbeløbet skal være indbetalt senest 8.
marts 2019, men du kan løbende indbetale
mindre beløb, hvis du ønsker.
”non-profit”-tur, hvilket betyder, at jeg ikke har
fortjeneste på turen.
Det forventes derfor også, at deltagerne hjælper med til at få arrangementet til ”at klappe”.

Bamberg i Franken er, ligesom Rom, bygget
på syv bakker og derfor ofte omtalt som "det
frankiske Rom". To floder / kanaler gennemstrømmer Bamberg: RhinenMain-Donau-kanalen og parallelt med denne i syd Regnitz-floden.
Bamberg blev næsten ikke
ødelagt under Anden Verdenskrig, og derfor har byen
det mest intakte centrum af
alle tyske byer. Byens tre
dele - den kirkelige by i bjergene (hvor den største katedral er nu), den gamle indre
by på en ø i floden og det
smukt dyrkede område på
Vestbredden - blev udnævnt
som UNESCO, Verdens kulturarv i 1993.
Det er værd at besøge den
På vej fra Bamberg
mod Prag gør vi holdt
for frokost (inkl.) på
bryggeriet i Chedovar
Plana, som er en lille
stille by i det vestlige
Tjekkiet. Her ligger bryggeriet Chodovar, som
dateres tilbage til 1573. På stedet findes også
et af de originale øl-bade, som stadig er i funktion. Vi påregner at være der ca. 2,5 time, så
du kan sagtens nå et bad (20 min., afslapning
20 min) inkl. 2 øl (tap selv) pris ca. 230 DKK,
hvis du har lyst - før eller efter frokost.
Frokosten spiser vi i deres hyggelige grotte
restaurant.

gamle bydel, det gamle rådhus, domkirken og
hvis man vil høre mere om Bambergs historie
kan et besøg på Schatten Theater (skygge
teatret) opleve en fantastisk forestilling (kun på
tysk). Start kl. 11.00 (husk billetter på Turistkontoret).
Forestillingen finder sted i Katharinenkapelle,
Domplatz, 96047 Bamberg.
Bamberg har ikke mindre end 11 bryggerier og
bryggeriværtshuse, at prale med. Disse bryggerier producerer mere end 50 forskellige øl,
heriblandt de berømte røg-øl.
Der er et Bryggeri Museum på adressen:
Michelsberg 10B, 96049 Bamberg (åben:1117) og det er muligt at købe forskellige ”øl-turspakker” med rundvisninger og smagninger på
Turistkontoret, Geyerswörtstr. 5, 96047 Bamberg.
Bryggeri og
maltfabrik
Weyermann
er kun butik,
alle øvrige 10, inkl. det nye Craft Breauerei
Kronprinz, har også cafe / restaurant, og alle
er åbent søndag.

Der har været brygget i området siden det 12.
århundrede, så der findes også et bryggerimuseum på stedet. Desuden sælges øl og mineralvand samt cremer, shampoo mv. fremstillet
på basis af øl ingredienser.

Lørdag den 11. maj 2019:
07.00: Afgang fra Museumspladsen,
Nørregade, Esbjerg.
08.00: Evt. opsamling på Kolding Busterminal.
Turen køres i moderne turistbus
med toilet og køkken. Undervejs holdes passende pauser.

19.00 (ca.): Ankomst til hotel Ibis Styles i Bamberg. Efter ankomst til hotellet og indkvartering
er der fælles aftensmad på en nærliggende
restaurant.
Søndag den 12. maj 2019:
Morgenmad på hotellet.
Derefter kan du være turist på egen hånd i
Bamberg. Byen byder på mange seværdigheder og hele 11 bryggerier / restaurantbryggerier. (10 af dem har åbent søndag) og en del
seværdigheder. Der er kun få åbne butikker, da
det er søndag, men turistkontoret,
Geyerswörtstr. 5, 96047 Bamberg har åben
9:30-14:30, og det er her, du kan købe entrebilletter til mange af byens seværdigheder, se
også side 3.
Mandag den 13. maj 2019:
Morgenmad på hotellet.
Kl. 09.30 er bussen pakket og vi kører mod
Prag i Tjekkiet.
Undervejs gør vi et frokoststop i Chodová
Planá. Du kan måske også nå et øl-bad. Se
side 3.
Efter besøget kører vi videre mod vort hotel i
Prag, og forventer at ankomme sidst på eftermiddagen.
Efter indkvartering mødes vi til en guidet tur i
lokalområdet, Wenzelpladsen og slutter af med
aftensmad på Novomestsky Pivovar.
Tirsdag den 14. maj 2019:
Morgenmad på hotellet.
Vi starter dagen med en guidet byrundtur i bussen og turen ender ved til Prags borg (entre pr.
pers. 115 DKK), som ligger på et højdedrag
tæt ved Vltava i Prag.
Du kan vælge at tage med bussen tilbage til
hotellet eller følges med ned mod Karlsbroen
gennem Den gyldne gade, Zlatá ulička - en lille
snæver stump gade med bittesmå huse i åb-

ninger eller direkte i borgmuren. Derefter har
du har hele dagen til rådighed som turist i denne dejlige by.
Du kan også vælge et af de tilbud der sammensættes til alle efter tilmelding.
Se også side 5.
Onsdag den 15. maj 2019:
Morgenmad på hotellet.
Efter morgenmaden kan du indtage Prag på
egen hånd - evt. på markedet (det ”gule”).
Du kan også vælge et af de tilbud der sammensættes til alle efter tilmelding.
Se også side 5.
Torsdag den 16. maj 2019:
Morgenmad på hotellet.
Efter morgenmaden har du mulighed for enten
at tage med på vores tur til slottet Karlstein
eller bruge tiden på egen hånd i Prag.
Ølfestivalen i Prag åbner i dag kl. 12.00 til
24.00.
De regner med at udvide til 4 uger i 2019, så
de 2 næste dage er der da i hvert fald også
gode muligheder.
Fredag den 17. maj 2019:
Morgenmad på hotellet.
Du har hele dagen til rådighed som turist i denne dejlige by.
Du kan også vælge et af de tilbud der sammensættes til alle efter tilmelding.
Se også side 5.
Lørdag den 18. maj 2019:
Morgenmad på hotellet.
09.30: Afgang fra hotellet mod Hotel Mercure
Schwerin Altstadt i Schwerin, hvor vi forventer
at ankomme sidst på eftermiddagen.
Efter indkvartering er der lidt tid på egen hånd i
den gamle bydel.
Vi skal spise aftensmad på bryggeriet Altstadt
Brauhaus.
Søndag den 19. maj 2019:
Morgenmad på hotellet.
09.30: Afgang fra hotellet i Schwerin mod
Danmark, - vi forventer at være i
Kolding kl. ca. 13.00 og fremme ved
Museumspladsen i Esbjerg kl. ca. 14.00.
(Ret til ændringer og forbedringer forbeholdes).

Prag har, som skrevet, utroligt meget at byde
på, når man blot går rundt som turist og nyder
de gamle bydele, smukke og velbevarede bygninger, broer og slotte.
Jeg beskriver, kort, herunder forskellige muligheder for udflugter, både i Prag men også ud af
byen. Med og uden guide.
Skriv evt. ved tilmeldingen om du kunne tænke
dig at deltage i nogle af nedenstående ideer.
Så vil jeg forsøge at placere nogle af ideerne
som tilbud til alle, som man så senere skal
melde sig til.
Du melder dig derfor ikke bindende til, blot ved
at skrive at du er interesseret.
trappen, som fører op til Prags borg. Den hyggelige, hvælvede restaurant har uafbrudt været
Der er f.eks. mulighed for at se det hele fra
værtshus siden 1475 og hører dermed til en af
”søsiden”: Aftensejltur 17.30 - 20.00 inkl. stor de absolut ældste i Prag. Den nederste kælder
aftenbuffet. Pris pr. pers.: 250 DKK.
er i øvrigt ofte hjemsøgt af øltørstige spøgelser.
Det er utroligt hyggeligt at opleve mange af
I løbet af aftenen får man serveret en middelalPrags seværdigheder fra vandsiden, mens vi
dermenu, bestående af forret, hovedret med
nyder en rigtig god middag. Under den ca. to
forskellige slags kød og tilbehør samt kage til
timers lange bådtur vil guiden fortælle lidt om
dessert. Menuen spises. som man gjorde dende mange spændende bygninger vi sejler forbi gang. Dertil en øl eller soft drink. Under og
og vil holde et meget populært foredrag, hvor
efter spisningen bliver I udsat for de ubehøvlehan beretter om tjekkernes levevis stort set fra de tjenere, og I skal overvære et stort middelalfødsel til grav. Vi sejler forbi Karlsbroen, Prags dershow med tiggere, fægter, mavedansere,
Borg, Nationalteatret, Det dansende Hus,
jonglør samt fakir og ildsluger.
Emaus-klosteret, Vyšehrad m. fl
Folkloreaften 19.00 - 22.00 inkl. 3-retters
menu og fri øl, vand og vin. KUN ONSDAG!
Pris pr. pers.: 300 DKK.
Inkl. transport fra og tilbage til hotellet.
Vi skal nyde en god tre-retters menu med fri øl,
vin og vand til. Under og efter middagen er der
underholdning af folkloreensemblet, som består af 4 musikere og 4 dansere, samt en konferencier og sanger. Der vil blive fremført musik, dans og sang fra Böhmen, Mähren og Slovakiet. Vi bliver blandt andet præsenteret for
den typiske cimbal, som er et strengeinstument
der stammer fra sigøjnermusik.
Middelalderaften 18.30 - 22.30 inkl. middelaldermenu og en drink. KUN FREDAG!
Pris pr. pers.: 300 DKK.
Inkl. transport fra og tilbage til hotellet. Middelalder restauranten ligger på Kongevejen ved

Bryggeribesøg. Jeg har gode kontakter til
lokale dansktalende folk, som arrangerer
ølsmagninger, bryggeribesøg osv. Skriv derfor
på din tilmelding hvis du er interesseret i dette
emne. Så vil jeg forsøge at få dette indpasset i
div. tilbud i det endelige program. Vi kan f.eks.
lave en 4-timers tur med guide til de allernyeste
mikrobryggerier i Prag, hvis det har interesse.
Prags Haver. Prag har også haver, der er seværdigheder i sig selv. Ved Prags Borg, og
Haven ved Kongens sommerslot, der tidligere
var præsidentbolig, er kendt for sin skønhed.
Man må heller ikke snyde sig selv for Wallenstein haven, der ligger ved senatets bygninger.
Det er en oplevelse med sine, statuer, springvand og påfugle. Prag huser også en af Europas mest roste barokhaver - nemlig Vrtbokská
Haven.

Prag er en utrolig flot by, beliggende i hjertet af
Europa. Byen var i århundreder en af verdens
førende hovedstæder og der findes talrige minder fra denne tid - ikke mindst i det gamle centrum og på Prags borg.
Den gamle Rådhusplads
veret i bussen til Prag, som sætter dig istand til
at finde lige nøjagtigt det du søger i Prags historie.
Men en af de allerbedste muligheder at få et
overblik over og indblik i Prag er at tage Sporvognslinje 22 som kummer rundt i det meste af
byen.
Sporvogne, busser og Metro er meget lette at
finde ud af i Prag og så er det billigt: Et dagskort til alt offentlig transport koster 110 CZK (ca
33 kr) for en voksen og 55 CZK for en senior
Udsnit af Prags borg
over 60 år. Et 3-dages kort for en voksen koPrags borg, som vi besøger tirsdag med guide, ster 310 CZK.
(entre: 115,- DKK) er et must-see på turen til
den tjekkiske hovedstad. Borgen blev bygget
omkring år 880 og er, i følge Guinness Rekordbog, verdens største borg-kompleks med et
areal på over 70.000 kvadratmeter.
Der er således ikke blot tale om en enkelt borg,
men mange seværdigheder samlet på samme
område.
Selve borgen er i sig selv flot ude fra, men det
er altså indenfor på området, at man virkelig får
at se, hvorfor borgen er Prags bedst kendte
seværdighed.
I borg-komplekset finder vi bl.a. St. Vitus Katedralen og St. Georges kirken.
Du kan også tage med på en af de utallige
Karlsbroen er beliggende ganske tæt ved
bådture, der tilbydes til forskellige priser og
Prags borg, så det er nærliggende at tage tumed og uden måltid ombord. Men alle er med
ren over Karlsbroen, når turen går til borgen.
guide (ofte på engelsk eller tysk).
Broen blev bygget i massiv sten i det 15. årHer findes et rigt kulturliv - teater, musik, opera,
hundrede og er over 500 meter lang.
Den gamle bydel, Stare Mesto (hvor også vort rock og jazz.
hotel ligger - se bagsiden) ligger lige i centrum Særligt populært blandt turister er forestillingeraf Prag (på den østlige bred) og er ikke specielt ne med "Det Sorte Teater", Laterna Magika
stor, så man kan relativt hurtigt se bydelen.
samt sejlture på Moldau.
Der er meget at se og opleve i Prag, og det er Men er du interesseret i øl, så er der mange
naturligvis umuligt at nævne det hele i dette
muligheder, idet der er kommet mange nye
hæfte. Du får et informativt deltagerhæfte udle- bryggerier og brygværtshuse, siden vi var der

sidst, og ikke mindst på øl festivalen, der ikke
ligner mange af de øvrige festivaler, vi har besøgt.
Prags ølfestival har undergået ændringer gennem de seneste 5 år og foregår nu i 8 store
telte, som tilsammen kan rumme ca. 10.000
mennesker.
Tidligere var festivalen mest en kopi af Oktoberfesten i München med øl fra de store bryggerier i 1 liters krus, men nu satser man mere
og mere på de små lokale og regionale bryggerier og et normalt smageglas er 33 cl. Men man
Et hjørne af ”Det gule Marked”
kan også få 50 cl. glas og 1 liters krus. Der er
normalt 50+ forskellige øl at smage og forskelli- Er du mere til moderne kunst er et besøg på
ge former for underholdning og musik i alle 8
det nye DOX center et must.
telte. Festivalen løber over 17 dage, så der er
muligheder nok for et besøg.
Det Gule Marked, som egentlig hedder Holesovice Market, er et must for danskere, der kommer til Prag. Her kan man købe alt fra æbler og
anden frugt over tøj der, som de selv siger er
”billigere end Bilka”, og til alverdens skrammel
af kopiprodukter. Så hvis du altid har ønsket
dig et Rolex ur, kan det sikkert fås her til en
femmer.
Fra DOX Center.

Schweriner Schloss
Schwerin er hovedstad i delstaten Mecklenburg
-Vorpommern i Tyskland.
Byen ligger cirka 50 kilometer sydøst for Lübeck ved Schweriner See og har omkring
100.000 indbyggere.
I 1160 fordrev Henrik Løve Abodriterne fra den
dengang slaviske by. Siden 1621 var Schwerin
residensby i hertugdømmet Mecklenburg.
Schwerin er venskabsby med Odense.
Den er smukt beliggende i maleriske omgivelser med søerne midt i byen, med byens vartegn, slottet Schweriner Schloss.

De statslige museer i Schwerin er bestemt også en hovedstad værdig. I Galerie Alte und
Neue Meister er der samlinger af flamske og
hollandske mestre fra det 16. til det 18. århundrede, men også værker fra konceptkunsten af
Marcel Duchamp kan ses her.
Jeg har valgt at vi tager en overnatning i
Schwerin på vejen hjem, - det bliver på
Mercure Hotel Schwerin Altstadt (se bagsiden),
der som navnet sige ligger i den gamle bydel
med flot udsigt til slottet, og kun 5 minutters
gang fra Altstadt Brauhaus, hvor vi skal spise
aftensmad.

Interiør fra Altstadt Brauhaus

Prag: Hotel Zlatá Váha (Guld Vægten),
Senovážné nám. 981/21 Prag.
Hotel Zlatá Váha ligger i en historisk bygning i
centrum af Prag og har restaurant med bar,
der serverer et bredt udvalg af tjekkiske og

internationale retter. Der er gratis WiFi overalt.
Samtlige værelser er indrettede med kirsebærtræ i varme farver.. Samtlige værelser har tv
og eget badeværelse med bruser.
I Bamberg skal vi bo på et spritnyt hotel (åbner
i begyndelsen af 2019): Ibis Styles Bamberg,
Lange Straße 25 - 27, 96047 Bamberg.
Det ligger i den gamle bydel 200 m fra gågaden. Der er gratis WiFi på hele hotellet, som
også har bar og fitness center, hvis det skulle
interessere.

I Schwerin overnatter vi på vejen hjem fra
Prag, på hotel Mercure Schwerin Altstadt,
Klosterstraße 28, 19053 Schwerin, Tyskland.
Gode værelser, flot morgenbuffet og fri WiFi på
hele hotellet. Vi spiser aftensmad på Altstadt
Brauhaus, 5 min. gang fra hotellet.

NYTTIGE LINKS:
Hotel, Bamberg:
https://www.accorhotels.com/gb/hotel-A736ibis-styles-bamberg-opening-december-2018/
index.shtml

Altstadt Brauhaus, Schwerin:
https://altstadtbrauhaus.de/index.php/de/

Hotel, Prag: http://www.zlatavaha.cz/en

Yderligere oplysninger:
Leif Buster Hansen
Ved Skoven 29, 6700 Esbjerg.
Tlf.: 51 49 44 87.

Hotel Schwerin:
http://www.mercure-schwerin.de/
Bamberg: https://en.bamberg.info/
Øl i Bamberg: https://www.bamberg.info/bier/
Prag: https://www.visitprague.cz/en/
Schwerin: https://www.schwerin.com/en/

Mail: leifbuster@gmail.com
Web: www.busters.dk

