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Allerførst vil jeg gerne ønske alle modtagere af dette nyhedsbrev 
fra min lille rejsevirksomhed et rigtig godt nytår, med ønsket om at 
2022 bliver året, hvor coronaen mere og mere slipper taget, og at 
det bliver muligt at rejse, også til udlandet, uden alt for mange re-
striktioner. 
 
Så her følger en lille orientering om hvad der, indtil nu, er planlagt, 
fra min side, i 2022: 
 
Vallonien / Belgien 
Jeg omtalte denne rejse, som finder sted 22.-28. maj 2022 i sidste 
nyhedsbrev og sluttede af med at spørge om det lød som en god 
ide. 
Og det var det, skal jeg da lige 
love for. Rejsen blev udbudt 
søndag den 24. oktober 2021, 
og 5 dage senere var alle plad-
ser solgt. 
Jeg har desværre oplevet at 
måtte skuffe rigtig mange, da 
der ikke var flere pladser tilbage 
på denne rejse, og jeg kunne 
desværre ikke få værelser nok, 
på de samme hoteller, til at det 
var muligt at sende 2 busser 
afsted. 
Men jeg arbejder på at arran-
gere en dublering af denne 
rejse, formodentlig i september 
eller oktober 2022, men tilbud-
det sendes ud så snart hoteller 
og andre aftaler er på plads. 
 
Kommer snart: Nyt ”smag på”-rejsetilbud til 
Toppen af Danmark 

 

Denne rejse bliver så 
den 5. ”smag på”-rejse i 
mit regi. 
Vi har tidligere oplevet 
Bornholm, Fyn, Thy og 
sidst var det så Syd-
havsøerne med Lol-
land, Falster, Fejø og 
Møn. 
Nu er turen så kommet 
til Nordjylland / Vend-
syssel, som også kal-
des Toppen af Dan-
mark. 
Vi skal bo på Hotel Her-
man Bang, der ligger 
centralt placeret på 
gågaden i Frederiks-
havn. 
Vi skal, ud over Frede-
rikshavn bl.a. også 
opleve Læsø, Sæby og 

Skagen og Grenen, Rubjerg Knude og Hjørring, og alle steder skal 
vi smage på miljøet, kulturen, historien og naturligvis lokale produk-
ter. 
Rejsetilbuddet udsendes, så snart alle aftaler er i hus. 
 
Den næste rejse på programmet er 14-dages rejsen i juli 2022 til  
Cornwall og det sydlige England, inkl. Isle of Wight 
- en rejse, som jeg var nødt til at 
flytte fra sommeren 2020 og igen i 
2021 pga. corona-nedlukningen. 
Denne rejse går så til Cornwall, Isle 
of Wight mv. og du kan godt glæde 
dig til en indholdsrig, men også 
tilpas afslappende rejse, som du 
kan læse mere om på min hjemme-
side, hvor du finder 
opdateret program for 2022. 
Denne rejse er pt. udsolgt.  
 
Tjek også min hjemmeside. 
Den bliver jævnligt opdateret, så du 
er velkommen til at tjekke den en-
gang imellem: www.busters.dk 
 
-og så lige et ”hængeparti”: 
Jeg arbejder også stadig med at få 
mulighed for at gennemføre rejsen til Nordfriesland (Husum). Den 
skal helst ligge i foråret, så jeg har den i tankerne til 2023. Men 
mere om det senere. 

 

Juletur til Harzen 
I år planlægges juleturen at blive 
en 5-dages tur til dejlige (og forhå-
bentlig sneklædte) Harzen fra 23.-
27. november 2022. 
Vi skal bo i kurbyen Hahnenklee 
med den smukke stavkirke, 17 
km. uden for Goslar, og skal na-
turligvis besøge både julemarke-
der i både Lüneburg, Goslar og 
Wernigerode.  
 
Endeligt program udsendes inden 
sommerferien. 
 
 
 
 
 
 

Hvor skal vi hen, du?? 
Husk: Jeg er altid åben for forslag, hvis der er et sted, du synes 
trænger til at få besøg. 
 

Det var alt for denne gang. 
 

Jeg glæder mig til at møde jer  
på kommende rejser. 

 

Mange gode hilsner fra 
Leif Buster Hansen 


