DØE-Odense arrangerer igen tur til ølfestivalen

Braukunst Live i München.
30. jan. - 3. feb. 2020

5 Festlige Feriedage. Til ølfestival.
Eller turist i en af europa’s dejligste byer.
Pris 2100 kr. I delt dobbeltværelse. Elle 2900 i enkeltværelse.
Turen starter og slutter i Flensborg.

Braukunst Live har slået sit navn
fast, som en ølfestival med et højt
kvalitetsniveau. Her er klassiske
tyske øl blandet med nye
mikrobryggerier. Lokale som
udenlandske.
Her er øl fra hele Europa og en del
fra U.S.A.
Braukunst Live er åben
Fredag 16—23
Lørdag 14—22

München.
Hovedstad i delstaten Bayern. En af
europas flotteste byer, med et helt
fantastisk net af U-bahn, S-tog,
sporveje og busser.
Museer, parker, kirker og en masse
smukke bygninger.
Og som vi alle ved en dejlig ølkultur.
Som virkelig falder i danskernes
smag.
Museer: For teknikere ingeniører og
lignende personer, er Deutsches
Museum en lækkerbisken, nærmest
et must. Velnok europas største
tekniske museum. Kunst og kultur
fra antikken til det moderne, er rigt
repræsenteret i forskellige
samlinger.
Og så er der jo øllet. Masser af
værtshuse,
Hofbräuhaus, nok verdens mest
kendte og en af de største
turistattraktioner i byen, det skal
besøges. Men der er også andre lidt
mindre kendte som er et besøg
værd. Andechser-am-dom, har
noget af tysklands bedste klosterøl.
Augustinerkeller en af de ældste
kældre med Biergarten.

Biergarten:
Hirchgarten (dyrehaven) er med
8000 siddepladser betegnet som den
største. I den Engelske Have ved det
Kinesiske tårn er der blot 7000
siddepladser. Augustinerkeller 5000
pladser.
Eller underetagen på Hofbräuhaus
med 1300 siddepladser.
Tal vi har svært ved at forstå. Det
skal opleves.

Links til München
http://www.muenchen.de/
http://www.braukunst-live-muenchen.de/
http://www.tap-house-munich.de/
www.augustinerkeller.de
www.hotel-amba.de
www.hofbraeuhaus.de
www.andechser-am-dom.de
http://www.paulaner-brauhaus.de/
https://www.ayingers.de/wirtshausayingers/
https://www.frischesbier-muenchen.de

Niels’s tentative program:

Torsdag d. 30. Hele dagen går i
toget. I Hamborg er der 40 min.
Måske 1½ times ophold. Som kan
bruges til at spise, drikke og købe
mere øl.
Når vi lander i München, går vi på
hotel AMBA der ligger lige overfor en
sideudgang. Får vore værelser og
aflever bagagen. 50 m. hen ad
gaden hvor Wirtshaus Rechthaler
Hof ligger. Her er der bestilt bord til
os. De har et godt køkken og
selvfølgelig øl. Masser af øl.
Fredag: Efter morgenmad kl. ca.
9.30 går vi på en bytur, ser på de
smukke huse og 1 eller 2 af de
lokale værtshuse, 1 øl, 2 hvide
pølser og en Brezel er standard
formiddagsmad. Ved 12 tiden
rammer vi et af byens ældste
værtshuse. Her er der reserveret
bord for noget frokost. Omkring
13,30 sættes kursen mod Giesinger
Brauhaus. Et ganske ungt bryggeri,
med restaurant og godt øl. De
brygger traditionelt øl, men med et
twist af det moderne. Efter at have
smagt på deres øl. Drager vi videre
mod Giesing Station. Herfra er der
gratis shuttlebus til ølfestivalen.
Om fredagen kører vi på nogle
gruppebilletter (5 pers) incl. I
prisen. Det plejer at fungere fint.
Lørdag: Igen en gåtur til byen,
denne gang til
Hvis interessen er der, laves der en
udflugt til Bryggeriet Maisach.
Bryggeriet er dateret tilbage i 1556.
Og er stadig et privatejet
håndværksbryggeri.
https://www.brauerei-maisach.de/#diebrauerei

Rundvisning med smagsprøver og
smageglas.
Pris ca. 15 euro. Incl S-tog.
Skriv hvis i er interesseret.

Efter hjemkomst besøger vi et lille,
men ypperligt ølhus. Frisches Bier
Har nu eksisteret i snart 2 år. Og
har fået flere flotte anmeldelser.
Ellers kan lørdagen bruges på egen
hånd. Der er stadig åbent på
ølmessen.
Om aftenen kan vi bestille bord på
??. Et sted vi vælger, og spiser
sammen.
Søndag: Lidt mere bytur, der er
flere steder der er et besøg værd.
Søndagsandagt på Andechs am Dom
Det er blevet lidt af en tradition at vi
slutter på Tap-house Münich ved
18—19 tiden. Der er 40 haner og ca.
200 flaskeøl på programmet. Det
plejer at række til vi drager mod
byen og til hotellet. Taphouse har et
mindre køkken. Ellers er der et par
spisesteder i nærheden.
Mandag: Går det så hjemad.
BRAUKUNST LIVe: Med nye ejere
En ølfestival med en masse nye og
nogle gamle bryggerier. En del af de
bestående bryggerier brygger også
nye moderne øl. Messen afholdes for
8 gang.
Åbningstider: Fredag 16 - 23,
Lørdag 14 - 22.
Entre: 1 - 2 dage, 20 - 35 euro.
Glasset er pantglas a. 5 euro.
Smagsprøver betales med
kontanter, til en varieret pris, alt
efter alc.styrke eller prod.pris
fadlagring m.v. Størstedelen på 1
euro.
NYT OM MESSEN
Messen har stået lidt i stampe. Ikke
at den er blevet dårlig. Men heller
ikke blevet bedre. De nye ejere er et
stort forlag der udgiver en masse
tidsskrifter om vin, sprit, mad, øl
m.m. Jeg håber de løfter messen, så
det ikke bliver sidste tur.
https://www.meininger.de/de

PRISER &
TILMELDING:
Senest 3. nov. 2019.
Max. 20 pladser
Turen arrangeres som et nonprofit
arrangement.
Prisen er budgetpris. En mindre
efterregulering kan forekomme.
Da togpriserne reguleres pr. 13. dec.
2019, og euroen kan også svinge
lidt, og priserne kan derfor svinge
lidt. Efterregulering kan forekomme,
Kontant eller en øl eller 2.
Budget Priser:
1 person ved 2 pers i delt
dobbeltværelse 2100 kr.
Enkeltværelse + 800-kr.
3 pers. I delt værelse 1600 kr/pers.
(kun på forespørgsel)
I prisen er includeret: Tog og
pladsbillet fra Flensborg til München
og retur.
Hotel 4 nætter incl. morgenmad.

En renovering er i fuld gang. Men til
gengæld er det perfekt til vores
brug. Og morgenbordet er bare
tiptop. Tidligere medrejsende har
kun ros til hotellet. Nærmest genbo
til banegården. Sporvogn, U-bahn,
S-tog og busser indenfor 4-500m.
TILMELDING: Send en mail til
nielsbrobyvej@live.dk med følgende
oplysninger.
Navne og adresser- tlf.nr.–
mailadresse. Ønskede værelsestype
Dobbelt / Twin / Enkelt.
Du vil hurtigst muligt modtage en
bekræftelse med oplysning om
indbetaling af depositum kr. 1000kr. Senest 3. nov. 2019.
Tilmeldingen er først gyldig efter
indbetaling af depositium 1000– kr.
Restbeløb betales senest 15. dec.
2019.
Niels J. Simonsen
Brobyvej 3
5270 Odense N

Delvis transport i München.
Eventuelt overskud, vil blive fordelt i
form af øl eller en reduktion i prisen.
Af hensyn til deltagernes
afrejsesteder starter turen i
Flensborg, Torsdag formiddag kl.
10.05. Og slutter i Flensborg
mandag kl. 18.45
Der er gode muligheder for at købe
orange billetter fra hele landet til
Flensborg, både ud og hjem.
Hotel AMBA er af ældre dato, nogle
af værelserne er lidt slidte.

nielsbrobyvej@live.dk
mob. 40932765

