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Allerførst:  
Jeg sender, som I ved, nyhedsbreve med relevant info til alle delta-
gere på en rejse, en eller flere gange fra tilmelding til rejsen afvik-
les, og det er mit indtryk at alle føler sig godt informeret via disse 
nyhedsbreve. 
 

Det er lidt sjældnere, at jeg udsender et generelt nyhedsbrev til alle, 
som dette.  
Men nu kommer der så endnu et, da flere har spurgt ”hvad har du 
gang i til 2020?”, så her kommer der lige lidt info, hvor jeg dog star-
ter med sidste rejse i 2019: 
 

En enkelt ledig plads på ”julerejsen” til Belgien. 
Selv om jeg kalder det en julerej-
se, så finder den sted i dagene 
fra 
4. til 8. december 2019, i alt 5 
dejlige dage.  
En deltager er desværre blevet 
langtidssygemeldt, så derfor har 
jeg en ledig plads, hvis du eller en 
du kender vil med på rejsen. 
Hvis du er en mand, kan du dele 
twin-værelset og dermed spare 
enkeltværelsestillæg. 
Læs mere på 
https://busters.dk/busrejser/
oplevelsesture/belgiske-
julemarkeder  
Vil du vide mere kan jeg kontak-
tes på tlf. 5149 4487. 
 
Planlagte rejser i 2020. 

Hele 3 rejser er allerede udbudt og 
salget går faktisk fint på alle 3. 
Den første rejse er i februar til 
Birmingham i England  
og af én særlig grund: 
CAMRA, - de engelske ølentu-
siaster, afholder første af Birming-
ham-udgaven af deres Great Bri-
tish Beer Festival - Winter i februar 
2020. Vi havde en dejlig tur i 2017, 
hvor festivalen have første år i 
Norwich, og jeg håber på en fin tur 
igen, nu hvor de afvikler første 
udgave af 3 års Winter festival i 
Birmingham. 
Og lad mig lige understrege, at du 
sagtens kan deltage på turen, selv 
om du ikke vil til ølfestival. 
 
Læs mere om rejsen her: 

 

https://busters.dk/ølfestival-i-birmingham-england-febr-2020  
 

Og husk: Jeg er altid åben for forslag, hvis der er et sted, du 
synes trænger til at få besøg. 

Nordfriesland og Helgoland i Bededagsferien 2020. 
En dejlig afslappende 4-dages 
tur i Bededagsferien i maj er 
planlagt til at gå langs Vadehavs-
kysten til Husum, hvor vi tager 3 
overnatninger med halvpension 
på byens bedste hotel, der i øv-
rigt også rummer Husum Brau-
haus. 
Der er udflugter til bl.a. Frie-
drichstadt, Helgoland, Neu-
münster Designer Outlet, Ricklin-
ger Landbrauerei og storkebyen 
Bergenhusen. 
En rigtig afslappende hyggetur, 
som du kan læse mere om her: 
https://www.busters.dk/
nordfriesland-program-husum-
2020 

 
- og så er der få pladser tilbage på 14-dages rejsen i juli 2020 til  
Cornwall og det sydlige England, inkl. Isle of Wight 

Siden 2000 har jeg, hver 2. år ar-
rangeret en 2-ugers rejse til De 
Britiske Øer og omegn, bl.a. forstå-
et som Jersey og Irland. 
I 20-års jubilæumsåret går rejsen 
så til Cornwall, Isle of Wight mv. og 
du kan godt glæde dig til en ind-
holdsrig, men også tilpas afslap-
pende rejse, som du kan læse me-
re om på dette link: 
https://www.busters.dk/cornwall-
sydengland-isle-wight  
 

Tjek også min egen hjemmeside. 
Den bliver jævnligt opdateret, så du 
er velkommen til at tjekke den en-
gang imellem. 
 

Rejse-site for ølentusiaster: 
Danske Ølentusiaster har en interesse-

gruppe om ølrejser, hvor en del af mine rejsetilbud bliver annonceret og 
omtalt. 
Har du ideer og ønsker til kommende rejsemål er du velkommen til at sende 
dem til denne interessegruppe, som hedder BeerTravel, eller til undertegne-
de. 
Men du er naturligvis også velkommen til at tilmelde dig BeerTravels ny-
hedsbrev, hvis du vil være sikker på at modtage alle nye rejsetilbud mht. øl-
rejser.Se mere om denne spændende gruppe på http://beertravel.ale.dk/ 
 

Det var alt for denne gang.  
Nu ved du lidt om planerne for det kommende år.  

 

Jeg glæder mig til at møde jer  
på kommende rejser. 

 

Mange gode hilsner fra 
Leif Buster Hansen 


