dybe dale, forrevne bjergkamme og ikke
mindst en lang række smukke, spændende og
dejlige 7-dages rejse til Vallonien, den franskinteressante byer.
talende delstat i det sydlige Belgien.
Et af de sidste store slag på vest fronten unHele planlægningen af denne rejse startede
der 2. verdenskrig blev udkæmpet her: Ardenmed at jeg fik en henvendelse fra Den Belgineroffensiven i december 1944.
ske Ambassade i København, med materiale
Den historie ser vi også nærmere på, når vi
om bryggerier osv. i Vallonien.
besøger Bastogne, hvor vi finder et storslået
Gad nok vide om de synes at vi forfordeler
museum om netop 2. Verdenskrig på disse
den nordlige delstat Flandern med vore mankanter.
ge besøg der?
Jeg har lagt rammerne mht. rejserute, hoteller
Men nu tager vi i hvert fald opfordringen alvormv., samt en del udflugter, som er inkluderet
ligt, og her sidder du så med programmet for
i rejsens pris.
min første grupperejse til Vallonien. Håber du
Men derudover er det helt op til dig, at skabe
synes om det.
indholdet så du får netop den ferie, der er
Jeg har, for efterhånden mange år siden, be- bedst for dig.
søgt Ardennerne i Vallonien sammen med min Jeg ved, af erfaring, at mange nyder at slentre
rundt i byerne og finde det helt rigtige spisegode belgiske kammerat, Marc de Maegdt.
Vi besøgte bl.a. de imponerende grotter i Han sted for dem, - så derfor er det lavet på denne
sur Lesse (foto herunder), og det skal vi natur- måde både i Dinant og i Antwerpen, undtagen
den aften vi ankommer til Dinant, hvor vi går
ligvis også på denne rejse.
ud og spiser sammen.

Velkommen til programmet for denne

Du bestemmer selv. Vigtigst er, at du får netop den ferie, der passer til dig og dit temperament, så du blot kan nyde ferien, naturen og
kulturen.
Det er, som sædvanligt, helt op til den enkelte
deltager.

Og vi skal også besøge (og smage på) en del
gode bryggerier herunder nogle af Belgiens 6
trappistbryggerier (klosterbryggerier).

Og har du forslag til forbedringer, der kan optimere denne ferierejse for alle deltagerne, hører jeg gerne fra dig.

Jeg håber du vil læse programmet igennem
og såfremt det falder i din smag, også tilmelde
Derudover skal vi opleve den storslåede natur dig turen.
og de smukke landskaber, hyggelige småbyer
Info om priser, tilmelding mv. finder du på side
og så lige et stop i Maastricht i Holland på
7.
udrejsen.
Maastricht har jo lagt navn til Traktaten om
Husk det foregår efter ”først-til-mølle” principDen Europæiske Union, som ofte kalpet.
des Maastricht-traktaten var en traktat, der
blev indgået i Maastricht i 1991 mellem medGode hilsner fra
lemslandene i det daværende EF og dermed
Leif Buster Hansen
omdannede samarbejdet til en union (EU).
Ardennerne er et ”lavt” bjergområde i det sydøstlige hjørne af Belgien er et kapitel for sig.
Området gennemskæres af flere floder, og
dermed opstår et storslået naturområde med

FORSIDEBILLEDET viser et parti fra Dinant med floden Meuse / Maas og katedralen og på toppen af klippen ses citadellet som findes i mange byer. Citadellet var
opført som et fort svarende til f.eks. Kastellet ud for København.

en af de mange restauranter, der findes i den
hyggelige by.

Tirsdag den 24. maj 2022.
Efter morgenmaden på hotellet kører vi via
Rochefort for lige at kaste et blik på klosteret,
hvor munkene brygger det gode øl, men som
07.00: Afgang fra Museumspladsen, Esbjerg
ikke tager mod besøg, til de imponerende
08.00: Afgang fra Kolding busterminal.
grotter i Han i Han sur Lesse
- efter afgang fra Kolding serveres en kop
kaffe/te samt et smurt rundstykke - og måske Derefter går turen til Bastogne, hvor der er
mulighed for at besøge Bastogne war Museen lille en til halsen.
Og herefter går det så, med passende pauser um, som fortæller om det sidste store slag i
Ardenneroffensiven.
undervejs, ned gennem Jylland, forbi grænDer er mulighed for at købe mad og drikke i
sen , gennem Tyskland og et stykke af Holland til Maastricht, hvor vi overnatter første nat cafeen på stedet.
På vej tilbage til Dinant besøger vi
på Eden Designhotel Maastricht.
Brasserie Achouffe, som mange kender for
Efter indkvartering går vi ned til floden Maas,
hvor vi finder Stadsbrouwerij Maastricht
hvor de har aftensmaden og en ølsmagning
klar til os. Se mere side 6.

Søndag den 22. maj 2022.

Mandag den 23. maj 2022.
Efter morgenmaden pakker vi bagagen i bussen, og så er der tid til at se lidt nærmere på
Maastricht inden vi kører mod Belgien og Dinant, hvor vi skal bo de næste 3 nætter.
I Maastricht kan de f.eks. præsentere flere
end 10 forskellige museer. Du kan naturligvis
ikke nå dem alle, men der er da noget at vælge imellem.
Du kan vælge at spise frokost i Maastricht
inden vi kl. 12.00 mødes ved bussen igen og
kører in i Belgien, eller du kan spise frokost på
klosteret vi besøger over middag.
Efter at have krydset grænsen til
Belgien, besøger vi klosteret
Val-Dieu som har en fantastisk
historie og munkene på stedet
brygger fantastisk øl.
Vi starter med en rundvisning i
bryggeriet og smager 2 af deres gode øl og
lidt snacks (inkl.).
Derefter er der tid til en kop kaffe / en øl eller
vand i deres cafe, eller du kan tage en guidet
rundvisning i klosteret. Det sker i små grupper
på max 3, og koster 45 kr. p.p.
Husk at tilmelde dig denne rundvisning på
forhånd, hvis du ønsker at deltage.
Efter opholdet på Val-Dieu kører vi ca. 15.30
videre mod Dinant, hvor ankommer sidst på
eftermiddagen til Hotel IBIS Dinant Centre
hvor vi skal bo de næste 3 nætter.
Jeg har i dag inkluderet fælles aftensmad på

deres alf / gnom på etiketterne.
Her får vi en ølsmagning (inkl.) inden vi kører
videre mod Dinant og hotellet.
Aftensmad på egen hånd.

Onsdag den 25. maj 2022.
Morgenmad på hotellet.
Du kan vælge at nyde dagen på egen hånd i
Dinant, besøge saxofonmuseet, besøge Citadellet, shoppe eller noget helt andet.
Du kan også vælge at tage med på
dagens halvdags udflugt kl. 8.45
til Chimay, nærmere betegnet
klosteret Notre-Dame de Scourmont.
Munkene på dette kloster brygger bl.a. øl og
fremstiller ost.
Vi skal smage begge dele og opleve deres
besøgscenter. Bagefter er der mulighed for at
besøge klosteret, for de, som har lyst.
Der er også mulighed for at købe sig en frokost på Auberge de Poteaupré, som er kroen
på stedet.
Vi er retur i Dinant først på eftermiddagen, så
du kan nå et besøg på Citadellet, Saxofonmuseet og andet godt. Og hvis nogen skal have
gang i shoppe-genet, så er der gode muligheder i byen.
Resten af dagen er på egen hånd.

Torsdag den 26. maj 2022.
Efter morgenmaden pakker vi bussen og kører mod Antwerpen.
Undervejs er det planen at vi besøger det
spritnye mikrobryggeri i
Grimbergen, som åbner i
løbet af vinteren 2021/22.
Og på vejen derfra gør vi et
shopping stop ved
Het Ankers butik i Mechelen.
Efter shopping går turen videre
de små 25 km til vores hotel i
Antwerpen, hvor vi ankommer
sidst på eftermiddagen.
Aftensmaden i dag er ikke inkluderet, da der er masser af restauranter at vælge imellem, lige om hjørnet fra
hotellet.
Aftenen er på egen hånd.

Fredag den 27. maj 2022.
Efter morgenmaden har du hele dagen til at
nyde Antwerpen.
Om formiddagen er der mulighed for at tage
med på en kort udflugt til ølhandelen i Grobbendonk. Yderligere information i nyhedsbrevene til de tilmeldte.
Aftensmad igen for egen regning.

Foto fra hyggelige Kulminator

Lørdag den 28. maj 2022.
Morgenmad på hotellet.
08.30: Afgang fra hotellet mod Danmark, - vi
forventer at være i Kolding kl. ca. 21..00 og fremme
ved Museumspladsen i Esbjerg kl. ca. 22.00.
Der holdes passende pauser undervejs.

(Ret til ændringer / forbedringer forbeholdes).

er et skov- og bakkeområde (under 700 m
højdeI i Belgien, Frankrig og Luxembourg.
Et af de sidste store slag på Vestfronten under 2. Verdenskrig blev udkæmpet her:
Ardenner offensiven i december 1944,
hvor Hitler havde beordret en tysk offensiv
mod de engelske og amerikanske styrker.
Slaget blev udkæmpet under særdeles barske betingelser med sne og stærk kulde. I
begyndelsen havde tyskerne en vis succes,
men da vejret klarede op, kunne de allierede
sætte massive luftstyrker ind i kampen, og
tyskerne måtte trække sig tilbage.
Mere end 200.000 soldater fra Tyskland,
England og USA mistede livet i den forbindelse.
Bastogne War Museum, der åbnede i 2014,
repræsenterer en ny måde at huske Anden
Verdenskrig i Belgien på. Det giver en ny
opfattelse i en moderne og interaktiv ramme
om årsagerne, begivenhederne og konsekvenserne af Anden Verdenskrig, med et
særligt fokus på Ardennernes modoffensiv:
Battle of the Bulge / Slaget ved Ardennerne.
Se mere på dette link:
https://www.liberationroute.com/pois/64/
bastogne-war-museum

Det koster normalt 120 kr. at komme ind på
museet (nederst i billedet) men vi kan købe
en gruppebillet for 90 kr. p.p., Husk derfor at
vælge dette til i din tilmelding, hvis du vil med
på museet.
Museet ligger ved siden af det store mindesmærke (øverst i billedet) for slaget.
Der er cafe i museet.
Det er muligt at blive sat af (og samlet op) i
centrum af Bastogne, hvis du vil nyde byen i
ca. 1½ time i stedet for museet.

Hr. Sax's Hus (fransk: Maison de Monsieur
Sax; hollandsk: Huis van Sax) er et lille museum i Dinant. Det er dedikeret til Adolphe Sax
(1814–1894).
Sax var musikinstrumentbygger og huskes
først og fremmest for sin opfindelse af saxofonen. Foran huset er der en messingstatue af
Sax på en bænk.
Der findes udstillede, sjove, saxofoner flere
steder i Dinant.
Adolphe Sax sidder på en bænk udenfor sit
museum i Dinant.
Mon ikke der er basis for en ”selfie” eller to?
Citadellet.

tedralen på Place Reine Astrid - ca. 900 meter
fra hotellet.

Dinant ligger på bredden af den smukke flod
Meuse i provinsen Namur. Den ældgamle
befæstede by byder på et væld af spændende
attraktioner.
Byens majestætiske kastel knejser over byen
på en 100 fod høj bakke. Dette berømte bygningsværk blev oprindeligt bygget i 1051, men
blev ødelagt af franskmændene i 1703. Fæstningen der står i dag, blev opført under den
Det var mellem 1818 og 1821, under den holhollandske besættelse i det tidlige 1800-tal.
landske besættelse, at citadellet blev bygget i
Dinants vartegn Notre Dame kirken (ikke at
sin nuværende form. I hele køkkenet, bageren
forvekle med den i Paris) blev faktisk ødelagt
og smedjen vil du opdage det daglige liv for
af faldende sten fra de nærliggende klipper i
400 soldater, der boede der. Glem ikke at
1227, men er efterfølgende genopført i sin
besøge den nye udstilling 1914-1918 som
nuværende form. Dinant-grotten er også et
fortæller om alle de kampe, der fandt sted i
besøg værd.
Dinant under den første verdenskrig.
Der er masser af muligheder for at nyde livet
I august 1914 satte hårde kampe på franske
på en af cafeerne, med udendørs servering
og tyske soldater i og omkring Dinant Citalangs flodbredden. Og øl- og delikatesse budel. Et århundrede senere er det muligt at
tikker ligger 800 m fra hotellet.
opdage dette centrale øjeblik i vores histoDet er også en mulighed, at tage en sejltur på
rie. Hundrede år efter begivenhederne kaster
Meuse/Maas floden med en af turbådene.
citadellets storslåede og gribende omgivelser
nutidens besøgende ind i selve kampens hjerte.
Det er muligt at besøge Citadellet, der giver
en fantastisk udsigt over hele området, via
trapper (408 trin) eller svævebanen. Der er
åbent alle dage fra 10 til 16. Entreprisen for en
voksen, inkl. svævebanetur t/r er 11€
Svævebanen udgår fra gaden til højre for ka-

Når vi ankommer til Maastricht, skal vi spise
en 3-retters valgmenu* på Staadsbrouwereij
Maastricht som ses herover og have en
ølsmagning af deres 5 forskellige øl, inkl. deres meget berømte Maltezer-øl. Valgmenu
betyder at der til hhv. forret og hovedret er 3
forskellige retter at vælge imellem, mens der
er 2 forskellige desserter at vælge imellem.
Bryggeriet har ligget på dette sted siden 1954
ud til floden Maas, som også løber igennem
Dinant hvor den hedder Meuse på fransk og
Moûze på Vallonsk.

Antwerpen er bestemt et besøg værd, både hvis
man er ølentusiast, men også hvis man blot er kulturinteresseret eller blot er til shopping.
Antwerpen er jo kendt som Europas diamant centrum, så hvis du har penge på lommen, så…
Men der er hyggelige gågader med masser af butikker og shoppingcentre, som den glade shopper kan
få timer til at gå med.
Desuden er der adskillige museer, bl.a. Diamantmuseet og, ikke mindst, Chokolademuseet Chokolate
Nation (tæt på hotellet) at tage fat på for den kulturinteresserede, ligesom den gamle bydel oser af
charme og, ikke mindst den historiske rådhusplads,
kalder på fotoapparatet.
Og for ølentusiaster er byen et sandt Eldorado med
bl.a. Kulminator - pubben der er specialist i vintageøl (åbent 11-18), og Beer Central, lige rundt om

Der er mange skjulte perler i Mastricht, herunder fantastisk arkitektur, gode caféer og smukke pladser. Men når du kun er i byen denne
ene dag, skal du sørge for at se nogle af disse
hovedattraktioner: Vrijthof: lækker mad, livlig
atmosfære og begivenheder i massevis.
Denne plads har nogle af de bedste barer og
restauranter i Maastricht og naturligvis Pinkys
vafler og is! Det er pladsen du kender fra
f.eks. André Rieu koncerterne på TV.
Der er også et kunstmuseum og to kirker:
Saint Jan's og Basilica of St. Servatius,
som bestemt er et besøg værd…..
Og hvis du vil nyde en lokal specialitet til frokost inden vi drager videre kan Zoervleesj
anbefales. Det er lokaldialekt for "surt kød"
eller zuurvlees på hollandsk. Det er en sød og
sur slags smag i, hvad der i det væsentlige er
en oksekød gryderet. Den unikke smag skyldes marinering af kødet i eddike og tilsætning
af æblesauce og honningkager. Lokalbefolkningen spiser det med fries.

hjørnet fra hotellet, med et udvalg på mere end 300
øl, heraf 30 på fad. Det er også et godt spisested.
Under opholdet i Antwerpen er der mulighed for at
tage med til Ølhandleren i Grobbendonk, hvis du vil
købe lidt lækkert til ganen og maven med hjem.

TEKNISKE ARRANGØRER:
Turens tekniske arrangør er Brørup Turistbusser, som er medlem
(nr. 836) af Rejsegarantifonden, der sørger for sikker transport på
hele rejsen.
Turen gennemføres med 2 erfarne chauffører i moderne
4-stjernet bus med toilet, køkken, video mv.

Mail arrangør: leifbuster@gmail.com

Rejsens grundpris, baseret på indkvartering i delt dobbelt / twin
værelse med morgenmad, kørsel i moderne 4-stjernet bus med 2
erfarne chauffører, samt aftensmad på udrejsen, samtlige udflugter
plus entreer og evt. smagninger, som nævnt i programmet inkluderet
i rejsens grundpris, som er………………………...:
Det er muligt at vælge ENKELTVÆRELSE mod et TILLÆG på:
Tillæg:
Rundvisning på klosteret Val-Dieu (små grp. a’ 3 pers) pris pr. pers.
Entre til Bastogne War Museum

Ønsker du at tilmelde dig denne rejse, skal du sende en E-mail til
leifbuster@gmail.com med følgende oplysninger:
1.: Dit / jeres navne
2.: Privatadresse, postnr.,by
3.: Tlf./mobil tlf.:
4.: Din / jeres E-mail adresse
5.: Værelsesønske (dobbelt / twin (2 senge) / enkelt (mod tillæg))
6.: Påstigningssted (Esbjerg eller Kolding)

TILVALG (mod tillæg):
7. Rundvisning på klosteret Val-Dieu, 45 kr. pr. person.
8. Bastogne War Museum, 90 kr. per person (Normalpris 120 kr.)
Tilmelding til turen foregår efter ”først-tilmølle” princippet, og foreløbig bekræftelse på
deltagelse samt bookingnummer sendes til din
mailadresse. og dette bookingnummer skal du
anvende til indbetalinger.
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 betales senest 1. april 2022.
Yderligere info:
Leif Buster Hansen
Ved Skoven 29
6700 Esbjerg.
Tlf.: 5149 4487
Privat: 7514 5520
Mail: leifbuster@gmail.com

På rejsen:
Kaffe og the er gratis. Efter afgang fra Kolding
serveres et smurt rundstykke til hver deltager.
I bussen kan købes alm. øl og vand til rimelige priser. Vi holder passende pauser undervejs.

Rejsen arrangeres i samarbejde med Danske
Ølentusiaster, Lokalafdeling Esbjerg, hvilket
betyder at lokalafdelingen modtager en del af
evt. overskud ved rejsen, som tilskud til deres
arrangementer.
Men bemærk, at du sagtens kan deltage på
rejsen selv om øl ikke er din store interesse.
Vil du vide mere om lokalafdelingen, så klik
ind på http://www.esbjerg.ale.dk/

Det 4-stjernede Designhotel Maastricht ligger i
det trendy Wyck-kvarter kun 10 minutters
gang fra Vrijthof. Hotellet har et fitnesscenter
og har gratis trådløs internetadgang overalt.
Værelserne har alle eget badeværelse og
fladskærms-tv. Hotellet ligger centralt, 150 m
fra Maastricht Hovedbanegård.
Hotellet har morgenmadsrestaurant og der
findes adskillige restauranter tæt på. Bl.a. en
restaurant/bar i hotellets bygning.

Eden Designhotel Maastricht****,
Stationsstraat 40, 6221 BR Maastricht,
Holland
IBIS Hotel Dinant Centre***
cykeludlejning og en bar. Værelserne har airRempart d'Albeau 16, 5500 Dinant, Belgien
condition og tv, skrivebord og telefon. Eget
Dette 3-stjernede hotel ligger lige ud til floden. badeværelse med brusebad og toilet.
Der er gratis WiFi på værelserne og i lobbyen,

Hotel Century Antwerpen Centre***
Pelikaanstraat 20, 2000 Antwerpen, Belgien
Vi har boet flere gange på dette 3-stjernede hotel,
lige ved banegården i smørhullet i Antwerpen,
med gode restauranter, pubber og masser af andre butikker bl.a. diamanter, tæt på.
Værelserne er pæne og enkle, har eget bad og
toilet, skrivebord og TV.
Gratis WiFi på hele hotellet.
Der er morgenmadsrestaurant og bar på hotellet.

