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Allerførst: Rigtig godt nytår til jer alle. 
Jeg er jo en glad aktør på rejseområdet, som ikke skal leve af at 
sælge rejser, men som alene arrangerer rejserne fordi det er sjovt 
og fordi nogle nu synes det er en god ide, at tage med på en afslap-
pende rejse til dette eller hint. 
 
En sjælden gang oplever jeg så en manglende tilslutning til en rejse
-idé, og det var tilfældet med rejsen til Birmingham i februar 2020, 
hvor der kun havde meldt sig 18 deltagere, da min hotel option 
nærmede sig udløb. 
Derfor var den kun 4. aflysning i min 20 årige ”karriere” som rejse-
arrangør nødvendig. Ærgerligt for de tilmeldte, men der manglede 
desværre ca. 20 deltagere for at rejsen kunne løbe rundt. 
Heldigvis har flertallet af tilmeldte fundet ud af at komme afsted 
alligevel, med fly, selvom det ikke, på samme måde, er hyggeligt 
som en busrejse. 
 
Jeg har dog den glæde, at siden starten i 2000 har ca. 2300 delta-
gere været med på rejserne i mit regi. Flere er naturligvis gengan-
gere og mange har været med på mange rejser. Tak for det. 
 
I 2020 er der pt. 2 rejser på programmet, og i begge tilfælde er der 
allerede tilmeldt så mange, at rejserne gennemføres. 
 

Den første er: 
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 der er stadig pladser på denne hyggelige og spændende rejse, 
hvis du har lyst……. 

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

 
 
 
 

Den næste rejse på 2020-programmet er 
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 
indholdsrig, men også tilpas af-
slappende rejse, som du kan læse 
mere om på dette link: 
https://www.busters.dk/cornwall-
sydengland-isle-wight  
 
- og der er kun 6 pladser tilbage 
på den afslappende oplevelsesrej-
se, så send lige en mail, eller ring, 
hvis du har lyst til at tage med. 
 
 
 
 

Hvor skal vi hen, du?? 
Jeg er nu gået i tænke-
boks mht. en eller to 
rejser i efteråret 2020. 
 

Er der stemning for en 
rejse i efteråret, - evt. i 
efterårsferien? 
 

Og hvor skal vi tage 
hen på en evt. juletur i 
år? 
 
Jeg vil gerne høre fra dig med ideer mht. ovenstående. 
 

Og 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.  
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 

 
 
 

 
 


