
  
 
 

- Rejsen 
arrangeres i 
 samarbejde  
med  
Lokalafdeling  
Esbjerg 

Garden City Brewery Letchworth,  
som besøges på vejen hjem. 

- Besøg også Birminghams mange  
NYE MICRO BREWERIES  



 
 

Englands næststørste by, Birmingham, som 
har over 50 kilometer kanaler (mere end Vene-
dig) og ligner et ufuldendt projekt fuld af sjusk 
og charme. 
Lad det være sagt med det samme: Birming-
ham er ikke smuk i klassisk forstand. Ind i mel-
lem kan man få den tanke, at arkitekterne og 
byplanlæggerne har givet op og simpelthen 
ladet denne rodebutik af en metropol vokse 
med nye lag af miskmask.  
Byen har eksisteret siden middelalderen, og 
var tidligere en ganske nydelig stad. Men 
skæbnen har været hård ved Birmingham. 
Nazisternes bombetogter, blitzen, fra 1940-43 
smadrede store dele af centrum.  
Der er noget befriende over at bevæge sig 
rundt i en storby, som ikke har ambitioner om 
at ligne Paris, Rom eller Wien. Birmingham er 
sin helt egen og har lommer af stor charme.  
 

Den britiske pendant til Danske 
Ølentusiaster, CAMRA (Campaign 
for Real Ale) afholder 2 store natio-
nale festivaler om året:  
The Great British Beer Festival 
(GBBF) i London i august og så GBBF Winter 
Ales Festival (GBBF-Winter) i februar. Og den-
ne festival har netop afsluttet en 3-års periode 
i Norwich og de næste 3 år afvikles den så i 
Birmingham, fra og med 2020. 
Vi har mulighed for besøge festivalen over 2 
hele dage i The New Bingley Hall, Birmingham  
Du må ikke forveksle GBBF-Winter med en 
festival for vinterøl alene. Der vil være øl i en-
hver stil og farve.- fra mørk til rubinbrun og 
golden ales, plus øl fra hele verden samt real 
cider, gins og mere! Men øl fra regionen vil 
naturligvis præge festivalen, der i 2020 har 
temaet “A Festival of a Thousand Trades”, der 
fejrer industri, mangfoldighed og kreativitet 
gennem tiderne. 
Som altid denne festival vært for finalen i vin-
terøl kategorierne i Champion Beer of Britain-
konkurrencen.  
 
På vejen hjem er der mulighed for at smage 
noget rigtig godt øl på det lille bryggeri Garden 
City Brewery Letchworth. Det er beliggende i 
et hyggeligt område, som også rummer nogle 
gode spisesteder. 
Bryggeren er halvt dansk, men han taler des-

værre ikke selv dansk. Jeg har lovet, at vi nok 
skal lære ham et par gloser. 
 
DELTAGERPRIS: 3995,-  
Deltagerprisen inkluderer transport  Esbjerg / 
Kolding - Birmingham og retur i moderne tu-
ristbus, samt sejlads inkl. delt 2 køjes kahyt og 
morgenmad med Stena Line, Hook van Hol-
land-Harwich t/r., samt delt dobbeltværelse på 
Hotel Holiday Inn Express Birmingham 
Snow Hill, i Birmingham. I alt 4 gange mor-
genbuffet, samt program i øvrigt, som beskre-
vet på bagsiden.  
 

Tillæg for enkeltværelse (hotel): kr.: 500,- 
Tillæg for enkeltkahyt (skib t/r): kr.: 400,- 
 
Turen er en ”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”. 
 

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) 
Kahytstype (Dobbelt / enkelt) 
Påstigningssted (Esbjerg / Kolding) 
 

- herefter får du et bookingnummer pr. delta-
ger, 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. december 2019. 
 

Yderligere oplysninger: 
Leif Buster Hansen 
75 14 55 20  / 51 49 44 87. 
 
Med venlig hilsen 
 

Leif Buster Hansen 
Ved Skoven 29 
6700 Esbjerg 



Hotel 
På denne rejse, skal vi bo på Hotel Holiday 
Inn Express Birmingham Snow Hill***,  
Snow Hill Plaza, St. Chads Queensway,  
Birmingham B4 6HY, UK.  
Hotellet ligger lige I centrum af Birmingham 
og tilbyder bl.a. bar, restaurant og gratis WiFi 
overalt I hotellet.  
De moderne og airconditionerede værelser 
inkluderer et fladskærms Freeview-tv, et 
skrivebord og te- og kaffefaciliteter. 
Badeværelset med bruserum har en hårtørrer 
og en power shower. 
Hotellet ligger kun små 100 meter fra bus-
stoppestedet, hvorfra bussen kører til og fra 
Hockley Circus som ligger 40 meter fra New 
Bingley Hall, hvor ølfestivalen afvikles. Og 
busserne kører hvert 3. minut. 

Hotellet, der er åbnet i 
2014, har 19 etager, og 3 
hurtiggående elevatorer. 

TEKNISKE ARRANGØR: 
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 3-stjernet bus med toilet, 
video mv.  
Rejsen arrangeres i samarbejde med Dan-
ske Ølentusiaster, Lokalafdeling Esbjerg,  
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  

        https://esbjerg.ale.dk  

På denne rejse skal vi på  sejle med Stena 
Lines færger på ruten Hoek van Holland 
(Rotterdam) -Harwich t/r. 

Vi påregner at være ved færgen ca. kl. 19.00 
på udrejsen, hvor der kan foretages boarding 
og indkvartering. Restauranterne er åbne for 
evt. aftensmad. Færgen afsejler først kl. 
22.00. Om morgenen er der morgenbuffet 
inkluderet i rejsens pris.  
På hjemrejsen påregner vi at være ved fær-
gen ca. kl. 20.00, hvor der kan foretages 
boarding og indkvartering. Restauranterne er 
åbne for evt. aftensmad. Færgen afsejler først 
kl. 23.00 (lokal tid). Om morgenen er der mor-
genbuffet inkluderet i rejsens pris.  

Personlige oplysninger: 
Alle deltagere skal, inden afrejse, fremsende 
info om fødselsdato og år samt pasinfo. 
Dette skal ikke ske ved tilmelding men på et 
senere tidspunkt, inden afrejse. 

Prisinfo: 
Jeg tager forbehold for evt. tillæg, told mv. og 
ændringer i betingelser som følge af Brexit / 
Englands udtræden af EU. 



 
 

Onsdag den 5. februar 2020. 
Danmark – Hoek van Holland.                            
Afgang fra Esbjerg kl. 07.00 (Museumspl.)  
Kolding kl. 08.00 (Rutebilstationen)  
til Hook van Holland. Der holdes passende 
pauser undervejs, bl.a. stop for frokost. 
Det er muligt at komme ombord på færgen 
allerede fra kl. 19.00. Herefter indkvartering 
og mulighed for at spise aftensmad. 
Sejlads, afgang kl. 22.00 med Stena Line til 
Harwich (overnatning ombord). 
 

Torsdag den 6. februar 2020. 
Færgen ankommer i Harwich kl. 06.30 (lokal 
tid), men inden da serveres der morgenmad i 
skibets restaurant (inkl. i rejsens pris).  
Derefter kørsel til Birmingham. 
Vi ankommer til hotellet først på eftermidda-
gen, og så der er tid til at se nærmere på byen 
eller besøge øl festivalen, som hver dag åbner 
kl. 11.00.  
Festivalen har åbent frem til kl. 23.00. 
Såvel torsdag som fredag vil der være live 
musik arrangementer i forbindelse med festi-
valen. 
Følg i øvrigt festivalen på:  
https://winter.gbbf.org.uk/   
eller på facebook:  
https://www.facebook.com/events/new-
bingley-hall/great-british-beer-festival-
winter/628354427650167/  
 
Fredag den 7. februar 2020 
Morgenmad på hotellet.  
Dagen er din egen, - du kan f.eks. opleve nog-
le af byens mange seværdigheder, shoppe og 
slappe af eller måske vil du besøge øl festiva-
len igen i dag?  
Så åbner den igen kl.11.00 og har igen åbent 
frem til kl. 23.00. 
 
Lørdag den 8. februar 2020. 
Morgenmad på hotellet. 
Vi pakker bussen efter morgenmaden, og 
forlader byen for at køre mod færgen i Har-
wich. 
Undervejs stopper vi i den lille by Letchworth, 
hvor det lille bryggeri Garden City Brewery 
har til huse. Det er beliggende i et hyggeligt 

område, som også rummer nogle gode spise-
steder. Her holder vi et par timers pause inden 
vi fortsætter mod færgen i Harwich. 
Vi kan komme ombord på færgen ved 20-
tiden og den afsejler kl. 23.00 (engelsk tid) og 
ankommer til Hoek van Holland i morgen kl. 
8.00. 
 

Søndag den 9. februar 2020. 
Holland – Danmark.              
Inden ankomst til Hoek van Holland kl. 08.00 
serveres der morgenmad i skibets restaurant 
(inkl. i rejsens pris). 
Efter ankomst kører vi mod Danmark, med 
passende pauser undervejs og med forventet 
ankomst i Kolding kl. ca. 21.00 og Esbjerg kl. 
ca. 22.00. 
 
Nyttige links: 
Herunder finder du nogle links, der kan være 
nyttige for dig inden rejsen. 
 
Om Birmingham:  
https://www.visitbritain.com/dk/da/10-
fantastiske-oplevelser-i-birmingham 
 

https://visitbirmingham.com/  
 
Hotellet: 
https://www.ihg.com/holidayinnexpress/hotels/
us/en/birmingham/bhxsh/hoteldetail?
cm_mmc=GoogleMaps-_-EX-_-GB-_-BHXSH  
 
Stena Line: 
https://www.stenaline.nl/en-GB-nl/ships/stena-
britannica  
 
Mikrobryggerier / tap-rooms: 
http://burningsoulbrewing.com/  
 

http://www.moseleybeercompany.co.uk/ 
 

http://twotowersbrewery.co.uk/ 
 

https://digbrewco.com/  
 

https://www.birminghambrewingcompany.co.uk/  
 
Garden City Brewery: 
http://gardencitybrewery.co.uk/  
 
 
Yderligere info om rejsen: 
Leif Buster Hansen 
Tlf.: 51 49 44 87. 
Mail: leifbuster@gmail.com 
 
 


