Rejsedeltagernes eget ansvar
De gæster der ikke møder rettidigt på det
aftalte afgangssted eller ikke har gyldigt
pas, vil ikke kunne påregne godtgørelse
herfor.

ting man har brug for på ud- og hjemrejsen
i håndbagagen. Vore gæster har selv
ansvaret for at kufferter og anden bagage
kommer med og af bussen og bør kontrollere at dette finder sted.

Med luksusbus til Bøhmen
Turen foretages med en røgfri Setraluksusbus fra Vipperød Bustrafik og med vognmanden himself ved rorpinden. Bussen er
udstyret med flysæder, kaffemaskine, toilet,
DVD, pølsevarmer og køleskab.

Danske Ølentusiaster/Køge Lokalafdeling
har IKKE ansvaret for bagagen på destinationen. Det gælder både for bagage og
værdier, der opbevares på værelser og i
receptionen. Eventuelt mistet eller beskadiget bagage erstattes ikke. Et eventuelt
erstatningskrav må i stedet rettes til gæstens eget forsikringsselskab.

Det vil være muligt at købe kolde sodavand
og øl for 10,- kr. for 0,33 l/0,5 l samt
kaffe/the/chokolade for 5,- kr., og for 8,- kr.
får du en mineralvand på 0,5 l.
På hjemturen kan der købes varme pølser
og kolde brød.
Betingelser ved tilmelding
I forbindelse med tilmelding skal der indbetales et depositum på kr.1.000,- pr. rejsedeltager til DiBa Bank - reg. nr. 6060 konto
nr. 58 21 606. (Danske Ølentusiaster/Køge
Lokalafdeling), som skal være Danske
Ølentusiaster/Køge Lokalafdeling i hænde
senest 8 dage efter modtagelse af bestillingen. Restbeløbet skal være Danske Ølentusiaster/Køge Lokalafdeling i hænde senest
den 1. august 2014.
Rejsedeltagernes afbestilling/ændring
af rejsen
Afbestilles rejsen mindre end 8 uger før
afrejse vil depositum være tabt. Afbestilles
rejsen mindre end 4 uger før afrejse vil
depositum samt 50% af rejsens pris være
tabt. Afbestilles rejsen senest 8 dage før
afrejse vil hele beløbet være tabt.
Bagageansvar
Det er praktisk at medbringe pas og de

Forsikring
Rejsedeltagerne er selv ansvarlige for at
have tegnet de forsikringer som måtte
anses for nødvendige, fx ulykkes- og rejsegodsforsikring. Vi henviser til informationerne på følgende hjemmeside:
http://um.dk/da/rejse-og-ophold/rejse-tiludlandet/forsikringer/
Husk også det gule sygesikringskort.
Teknisk arrangør
er Tiger Tours og Vipperød Bustrafik er
transportør.
Yderligere oplysninger
Danske Ølentusiaster/Køge Lokalafdeling
Pressechef Thomas Ensbye
Tordenskjoldsgade 18, 4600 Køge
Telefon 60 20 25 11
e-mail: thomas.ensbye@webspeed.dk

ØLREJSEN 2014: BUS-1
INTERESSANTE BRYGGERIBESØG, SLOTSBESØG,
ET UNIKT MIKROBRYGGERI
OG DEN 57. HUMLEFESTIVAL I ZATEC
TAG MED DANSKE ØLENTUSIASTER/
KØGE LOKALAFDELING PÅ
6 FORRYGENDE DAGE
I BØHMEN 2. SEPTEMBER
TIL 7. SEPTEMBER 2014
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Jedno piv0 prosim!

Humlefestival
I det nordlige Bøhmen dyrkes noget af verdens bedste humle - den berømte Zatec
humle (Saaze-humle), og i forbindelse med
den årlige høst afvikles der i Zatec en
2-dages humlefestival. Her er en stor del
af de tjekkiske bryggerier repræsenteret og
det er en helt speciel oplevelse at have
været i Zatec på dette tidspunkt. Ja, det er
faktisk et must at have været i Zatec!
Zatec er en lille bøhmisk by, og medens at
humlefestivalen er i gang er byen omdannet
til ren
”byfest”.
Der er
tivoli,
hvor
man
kan kaste sig ind i en radiobil uden at risikere et klip i kortet, små boder hvor de
handlende sælger alt fra honninghjerter til
træhusgeråd, tøj, tilbehør til biler, og på
byens centrale plads og sidegader har de
tjekkiske bryggerier indtaget torvet med
diverse udskænkningssteder. Og prisen
på øl er ikke skræmmende - ½ liter koster
mellem 8 og 10 danske kroner.
Men forinden vi kommer til Zatec, tilbringer
vi nogle spændende dage i området syd
for Prag, hvor vi bl.a. skal på slotsbesøg og
besøge 3 spændende bryggerier. Se mere
under rejseplan.

Alt dette får du for kun kr. 2.995,-:
• Bus t/r
• Morgenmad alle dage - også på
udrejsedagen
• Frokost på ud- og hjemrejse
• 3 x middag (aftensmad)
• 3 bryggeribesøg med smagsprøver
• Besøg på det berømte slot Konopiště
• Bus Louny - Zatec og retur
• Dansktalende guide på 2 bryggeribesøg
• 3 overnatninger på Hotel Benica i Benesov
• 2 overnatninger på hoteller i Louny
Såfremt der ønskes enkeltværelse opkræves der et
tillæg på kr. 500,-, men vi gør opmærksom på, at vi kun
råder over et begrænset antal enkeltværelser.

Indkvartering
Under opholdet i Benesov er lokalafdelingens gæster indkvarteret på:
2/9-5/9 2014:
Hotel Benica
Ke Stadionu 2045
CZ-256 01 Benesov
Hotel Benica er et rigtig godt hotel hvor alle
indkvarteres på værelser med eget bad,
toilet, TV, telefon og internet. Hotellet ligger
tæt ved byens fodboldstadion, tennis- og

squashanlæg. Hotellet råder desuden over
en udendørs swimmingpool. Derudover
råder hotellet over en rigtig god restaurant
og bar.
5/9-7/9 2014:
Hotel i Louny
Eftersom Louny er en mindre provinsby
med ca. 20.000 indbyggere, vil gæster fra
bus 1 være
indkvarteret
på flere forskellige hoteller i Louny hoteller der
dog ligger tæt
ved hinanden
og i centrum:
Hotel Zlaty
Lév, Hotel
Caramell,
Hotel Merlot,
Hotel U Radnice og Hotel
U Daliborky.
Deltagere fra Bus 1 vil først senere få oplysning om hvilket hotel indkvartering sker på.

Rejseplan BUS-2:
1. dag: Afrejse finder sted tirsdag den
2. september 2014 kl. 06.00 fra København
(ved DGI-Byen) og undervejs til Gedser
foretager bussen opsamling i Køge (Ølby
Station) og ved afkørsel 41 (Vordingborg/
Kalvehave/Møn). Det vil endvidere være
muligt at komme med fra Holbæk/Roskilde
og berørte gæster vil få direkte besked om
opsamlingstidspunkt. Undervejs til Gedser
serveres der morgenbrød, wienerbrød og
kaffe/the/juice. Efter en behagelig færgeoverfart er vi kl. ca. 10.45 i Rostock. Herefter
går det hurtigt ned gennem Tyskland.
Der holdes frokostpause nord for Berlin,
sandwiches, der er inkluderet i rejsens pris.
Ved aftenstid ankommer vi til Benesov.
Efter indkvartering serveres der middag i
hotellets restaurant.
2. dag: Efter morgenmad kører vi til bryggeriet Herold i Breznice u Pribrami, hvor vi
skal på rundvisning med efterfølgende
smagning. Bryggeriet Herold brygger en
lang række superøl. Efterfølgende serveres
der frokost i restaurant Na Statku.
Hen på eftermiddagen vender vi tilbage til
Benesov, og resten af dagen er til vore
gæsters egen disposition.
3 dag: Efter morgenmad kører vi til et af
Tjekkiets mest berømte slotte, Konopiště,
som
var
slottet
som
Ærkehertug
Franz
Ferdinand
besad.
Her skal
vi på en interessant rundvisning med en
engelsktalende guide.
Om eftermiddagen besøger vi turens
næste bryggeri, Ferdinand, som har en
spændende historie, og som brygger
noget af områdets bedste bryg.
Efter rundvisning er det tid til at nyde en øl.

4.dag: Efter morgenmad forlader vi Benesov for at køre til Slaný, hvor vi skal besøge
mikrobryggeriet Antos der blev grundlagt i
2009. Her brygges unikke bryg, men eftersom bryggeriet er så lille, må vi besøge det
i hold. Men de der venter, kommer ikke til
at tørste imens.
Frokost er denne dag for egen regning.
Ved aftenstid ankommer vi til Louny og
efter indkvartering serveres der fælles
middag med deltagerne fra Bus 2 på en
central beliggende restaurant i Louny.
5. dag: Kl. 11.00 kører bussen til den 57.
Humlefestival i Zatec, og her venter der
vore gæster nogle rigtig spændende timer
ved en rigtig hyggelig ølfestival. Kl. 18.30
bringer bussen rejsedeltagerne tilbage til
Louny, og resten af aftenen er til deltagernes egen disposition.
6. dag: Efter morgenmad er der afrejse
fra Louny kl. 08.00. Vi kører mod den tyske
grænse - med forventet ankomst til
Rostock kl. 17.00 og København kl. ca.
22.00. På hjemrejsen vil vi informere om
hvornår vi forventer at være tilbage på
de opsamlingssteder der blev benyttet på
udrejsen.
I forbindelse med hjemrejsen serveres
der rustik frokost (inkl. i rejsens pris).

