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Kære interesserede. 
Denne 7-dages rejse gør det muligt at opleve 
Brugge, i sommerklæder. Brugge, - den smuk-
ke by, der med sine mange kanaler, også kal-
des Nordens Venedig.  
Brugge er også Belgiens ældste by, hvis oprin-
delse daterer sig ca. 2000 år tilbage. 
Så det er naturligvis muligt blot at være turist 
og opleve de mange seværdigheder i denne 
by med de mange kanaler. 
Her finder vi mange seværdigheder og også 
små ølsteder, og et par bryggerier eller seks 
samt et interessant øl-museum mv. 
Brugge er også en fantastisk smuk  og hygge-
lig shoppingby. 
Men der er også muligt at tage med på et par 
udflugter og bl.a. opleve Belgiens ”sea-side” 
og klosteret i Westvleteren. 
Du kan også vælge at opleve ølfestivalen i 
Brugge lørdag og / eller søndag. (se side 6). 
Og som tilgift får du mulighed for at opleve 
Groningen i Holland og Bremen i Tyskland, 
hvor vi tager en overnatning på hhv. ud- og 
hjemrejsen. 
 

DELTAGERPRIS: 6150,-  
Deltagerprisen inkluderer transport  Esbjerg / 
Kolding - Groningen - Brugge og retur via Bre-
men i moderne 4-stjernet turistbus og er base-
ret på indkvartering i delt dobbeltværelse med 
bad og toilet, telefon og TV mv.  
6 gange morgenbuffet, 2 gange aftenmenu (på 
ud- og hjemrejse), City-tax, samt i øvrigt som 
beskrevet i programmet på side 3-5. 
Tillæg for enkeltværelse: kr.: 2875,- 
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 arrange-
mentet 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) 
Påstigningssted (Esbjerg / Kolding) 
Westvleteren (mandag) JA/NEJ (frokost / 
ølsmagning) tillæg 200,- kr. 
- 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,- pr. deltager, i Sydbank på 
konto:  
7701 - 1258001. 
 

Tilmelding er først gældende, når depositum er 
modtaget og du har fået tilsendt en bekræftel-
se på modtagelsen af dette. 
Restbeløbet betales senest 15. marts 2023  
 

Yderligere oplysninger: 
 
 
 

 
 

 
 
Leif Buster Hansen 
Ved Skoven 29, 6700 Esbjerg. 
Tlf.: 51 49 44 87. 
 

Mail: leifbuster@gmail.com 
WEB.: www.busters.dk 

Markeder i Brugge. 
Der er ikke noget så dejligt som at shoppe på 
et lokalt marked. I Brugge er dette muligt næ-
sten hver dag.  
Onsdag er der madmarked på Markt 
(Markedspladsen) fra 8.00 til 13.30.  
Lørdag (8.00-13.30) er Zand-pladsen (lige 
udenfor vores hotel) og Beursplein overtaget 
af et stort mad- og almindeligt marked 
(blomster, dyr, tøj osv.).  
Søndag, fra 7.00 til 14.00, kan du besøge mad
- og almindelige marked på Veemarkt, nær 
Koningin Astridlaan i Sint-Michiels-distriktet.  

Hver morgen (8.00-13.30) fra onsdag til lør-
dag kan du købe frisk fisk og fiskeretter på 
Vismarkt (fiskemarkedet). 
Endelig kan du i weekenden og på helligdage 
fra midten af marts til midten af november kig-
ge på brugt- og håndværksmarkedet langs 
Dijver (kl. 10.00-18.00). 



Brugge er hovedstad i provinsen Vestflandern 
og har et befolkningstal på 117.200 (2005) - 
heraf bor omkring 45.000 i den gamle bydel. 
Brugge ligger ved Boudewijnkanalen, der for-
binder byen med havnebyen Zeebrugge, og der 
er kanaler til Gent, Ostende og Sluis.  
På grund af sine mange kanaler benævnes 
Brugge ofte "Nordens Venedig". Vandvejene 
havde stor betydning for byen i middelalderen, 
hvor varer til og fra byen sejledes via de små 
havnebyer Damme og Sluis.  
Efter at skibene havde passeret Damme, kom 
de ind i Brugge gennem "Dampoort", som var 
en af flere porte ind til byen.  
Floden Reie var i Brugge omdannet til et net af 
kanaler, hvorpå de handlende kunne fragte 
varer til de forskellige markedspladser.  
Disse kanaler havde navne som "Langerei", 
"Potterierei", "Spiegelrei" og "Spinolarei".  
I dag er der ingen kommerciel sejlads på Brug-
ges "reien" (kanaler) - lige med undtagelse af 
rundture med turister. 
Brugge har to fantastiske middelalderpladser, 
Grote Markt (eller bare Markt) og Burg.  
Grote Markt var den oprindelige middelalderlige 
markedsplads, mens Burg var (og er) centrum 

for byens administration.  
Der er masser af bænke, hvor du kan sidde og 
suge indtryk til dig, og langs den ene side af 
pladsen er der restauranter og cafeterier, ind-
rettet i gamle borgerhuse eller laugsbygninger.  
Den mest imponerende bygning på Groote 
Markt er den såkaldte "klædehal" Belfry, med 
sit 83 m høje tårn, som er et af byens symboler. 
Hvis du har gode ben, kan du mod en mindre 
entré få lov til at bestige klokketårnet, Belfry, ad 
de 366 trin.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Det er også muligt at opleve Brugge fra en båd 
på en kanalrundfart, eller i en af de små sight-
seeingbusser der kører byen rundt og med ind-
talt guide bl.a. på dansk. Desuden kan du kom-
me på en 2 timers gåtur med en af de lokale for 
en mindre betaling. 
Yderligere info om byen mv. vil tilgå de tilmeldte 
i nyhedsbrevene om rejsen. 



  
 

 
HUSK: Mødetid er altid 10 min. før afgang. 
 

Torsdag den 8. juni 2023: 
07.00: Afgang fra Museumspladsen,  
Nørregade, Esbjerg. 
08.00: Opsamling på Kolding Rutebilstation, 
hvis der er deltagere fra Fyn, øerne eller øst og 
Nordjylland. 
Turen køres i moderne 4-stjernet turistbus  
med toilet og køkken, og undervejs holdes 
passende pauser. 
Efter afgang fra Kolding serveres smurt rund-
stykke, kaffe og te. 
16.00 (ca.): Ankomst til Groningen, hvor vi skal 
bo på det 3-stjernede  
City Hotel Groningen, Gedempte Kattendiep 
25, 9711 PM Groningen, Holland  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hotellet ligger lige i centrum, med bl.a. mas-
ser af restauranter, cafeer og lignende i nabo-
laget. 
Kl. 18.30 er middagen (inkl.) klar på restaurant 
i nærheden.  
Ca. 10 min. gang fra hotellet finder du Folkin-
gestraat, som er stedet at shoppe, få en bid 
mad eller nyde en drink? Folkingestraat er den 
hyggeligste og hippeste gade i byen. Udover 
hotspots finder du også historiske kunstværker 
på hele gaden.   
 

Fredag den 9. juni 2023: 
Fra kl. 07.00: Stor morgenbuffet på hotellet. 
Kl. 09.30 har vi pakket bussen igen og er klar 
til at køre mod næste destination: Brugge, hvor 
vi skal bo centralt på det 4-stjernede  
Hotel Le Bois de Bruges,  
Vrijdagmarkt 5, 8000 Brugge, Belgien 
Vi holder en frokostpause undervejs og forven-
ter at være fremme ved hotellet midt på efter-
middagen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Og ellers er der tid på egen hånd i Brugge 
til at se på byen, shoppe osv.  
På hotellet finder du også restaurant / bistro 
Morning Star, hvor du kan købe dig en frokost 
eller en middag til aften - og få det til special-
pris, som hotelgæst. 
Men i øvrigt findes der et væld af restauranter 
på ’t Zand, som er Brugges største torv / plads, 
og som hotellet ligger lige ved, og hvor der om 
lørdagen er marked. Vi bor tæt på bymidten. 
 

Lørdag den 10. juni 2023: 
Fra kl. 07.00 til 10.00: Stor morgenbuffet på 
hotellet. 
I dag har du hele dagen på egen hånd og kan 
opleve Brugge, med sightseeing, shopping, 
cafe-besøg eller evt. tage på øl-festival (se 
side 6), hvor der er gratis entre. 
Måske du også skulle aflægge et besøg i en af 
byens mange gode chokoladebutikker. 
Brugge rummer mange gode og interessante 
museer og et par enkelte lidt usædvanlige, 
nemlig et chokolademuseum og et pommes 
frites museum. 
 

Søndag den 11. juni 2023: 
Fra kl. 07.00 til 10.00: Stor morgenbuffet på 
hotellet. 
Kl. 10.00 kører vi til stranden. 
Vi kører til en af Belgiens bedste badebyer, 
Blankenberge, hvor der er en 350m lang pier 
ud i havet med restaurant m.m. ude for enden. 
Samtidig er selve badebyen fyldt med butikker 
og restauranter. 
Er strandlivet ikke noget for dig er du velkom-
men til at blive i Brugge, hvor f.eks. ølfestivalen 
også er åben i dag. 
 

Mandag den 12. juni 2023: 
Fra kl. 07.00: Stor morgenbuffet på hotellet. 
Kl. 9.30 er der afgang for de, som har lyst, til 
at tage med til Westvleteren for at besøge 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
Formålet med Saint-Sixtus Kloster bryggeriet 
er at skaffe finansiering til driften af klosteret 
og dets velgørende arbejde. 
I 1814 slog Jan-Baptist Victoor sig ned som 
eneboer i Westvleterens skove, hvor kloster-
samfund allerede havde levet længe før.  
Historien om Saint-Sixtus Abbey startede, da 
nogle munke fra det franske kloster Mont-des-
Cats sluttede sig til eremitten i 1831. 
Udover deres klosteraktiviteter dyrkede mun-
kene også markerne omkring klosteret, produ-
cerede ost... for at være selvforsørgende. 
Allerede i de tidlige dage blev øl brygget i små 
mængder, ikke til salg, men kun til eget for-
brug. Saint-Sixtus Abbeys arkiv afslører, at de 
første udgifter til et bryggeri blev foretaget i 
juni 1838. 
I maj 1839 modtog klosteret en bryggerlicens 
underskrevet af kong Leopold I den 19. april 
1839. Mest sandsynligt blev et første testbryg 
produceret samme måned. I juni 1839 blev 
det første officielle bryg fremstillet. De 25,45 
belgiske francs betalt for rettighederne til de to 
ølbrygger vidner herom. 
I 1999, i anledning af åbningen af cafe og 
mødested In De Vrede, blev den mørke 
Westvleteren 6 erstattet af Westvleteren 
Blond, en friskere udgave af den tidligere 6. 
En kontinuerlig stræben efter kvalitetsforbed-
ring med respekt for tradition og miljø  
Det nye aftapningsanlæg blev sat i drift i 
2013. Siden 2014 er der lavet to bryg pr. bryg-
gedag. Det betød en betydelig besparelse i 
forhold til energiforbrug og mandetimer. 
Produktionen udgør cirka 6.000 hektoliter 
årligt fordelt på 42 bryggedage. 
 
 
 
 

Sint Sixtus Abbeys cafe: I fred!. 
Munkene på dette kloster brygger noget af 
Verdens bedste øl og her skal vi spise en god 
frokost med mulighed for at smage stedets 3 
forskellige øl. Husk at tilmelde dig udflugten, 
(af hensyn til spisning) hvis du vil med. Det er 
desværre ikke muligt at besøge selve klosteret 
som turist. 
Vi er tilbage i Brugge midt på eftermiddagen. 
 

Tirsdag den 13. juni 2023: 
Fra kl. 07.00: Stor morgenbuffet på hotellet. 
KL. 09.30 har vi pakket bussen og kører videre 
mod vores næste distination: Bremen, hvor vi 
skal bo centralt på det 3-stjernede  
Best Western Hotel Bremen City,  
Bahnhofstr. 8, 28195 Bremen, Tyskland.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vi forventer at være ved hotellet sidst på efter-
middagen. 
Kl. 18.30 er aftensmaden klar på restaurant i 
nærheden. 
 

Onsdag den 14. juni 2023: 
Morgenmad på hotellet. 
09.30: Afgang fra hotellet mod Danmark, - vi 
forventer at være i Kolding kl. ca. 14.30 og 
fremme ved Museumspladsen i Esbjerg kl. ca. 
15.30 
Der holdes passende pauser undervejs. 
 

(Ret til ændringer /forbedringer forbeholdes).  
 

NYHEDSBREVE. 
Der udsendes nyhedsbreve på mail med rele-
vant tur-info  til de tilmeldte i perioden mellem 
tilmelding og afgang. 
 

DELTAGERHÆFTE. 
Alle deltagere får udleveret et hæfte med info 
bl.a. om de steder vi besøger samt div. kort, så 
du kan orientere dig i den by vi er i. In De Vrede / Her er fred 

St. Sixtus, Westvleteren 



"Brugse Autonome Bierproevers vzw", forkor-
tet BAB vzw, er forbundsmedlem af den natio-
nale ølsmager forening Zythos. 
Som et Brugge-datterselskab af Zythos er vo-
res målsætninger de samme som for vores 
moderforening. 
BAB vzw arrangerede ovenstående 14. udga-
ve af Brugs BierFestival den 9. og 10. april 
2022. 
BBF22, fandt sted i det nye udstillings-, møde- 
og kongrescenter i hjertet af Brugge. 
175 frivillige deltog i denne udgave, i det nye 
BMCC. 80 bryggerier/ølvirksomheder var re-
præsenteret. 
De medbragte +/- 550 øl til at smage på den 
nye lokation på Beursplein. 
Du kan finde billederne på følgende link: 
https://www.flickr.com/
photos/128464473@N02/
sets/72177720298080389/ 
Den næste (15. udgave) af BBF23 finder 
sted den 10. og 11. juni 2023. 
Beurshal (BMCC) Brugge ligger 4 min. gang 
fra vores hotel. 
 
 

Værd at opleve i Brugge: 
'Princely Beguinage Ten Wijngaarde' med 
hvidmalede facader og rolig klosterhave blev 
grundlagt i 1245. Beguiner levede før i dette 
stykke verdensarv, frigjorte kvinder, der, skønt 
lægmænd, stadig førte et fromt og cølibatliv. I 
dag er Begijnhof beboet af søstre af Sankt 
Benedikteordenen og enlige kvinder fra Brug-
ge.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Markt er hjertet af Brügge, Burg sjælen. Dette 
har været byens magtcentrum i århundreder, 
og Brügges byråd er stadig baseret i det goti-
ske rådhus fra det 14. århundrede. Denne ma-
jestætiske plads fuld af storhed er foret med 
monumentale spektakulære bygninger. De 
blev bygget gennem århundreder og var derfor 
altid tilpasset tidens arkitektoniske stil. Eller et 
praktisk arkitekturresumé koncentreret på én 
firkant. Fra Det Hellige Blods Basilika over De 
Fries Palæ i Brügge til Proosdij. Fordyb dig i 
Brügges rigdom.  



Museerne i Brugge. 
Kunst og kulturarvsmuseer osv. er 
samlet i Musea Brugge på 13 for-
skellige lokationer i Brugge. Infor-
mation om alle museerne finder du 
i Museumsbutikken. 
 

Private museer: 
Choco Story: Chokolademuseet fordyber sine 
besøgende i kakaoens og chokoladens histo-
rie. Fra mayaerne over de spanske erobrere til 
nutidige gourmeter. Pralinerne laves og sma-
ges på stedet.   
Beer Experience: Oplev på en interaktiv må-
de alt om råvarerne til øl, brygningsprocessen, 
madparring, øl i Brugge, trappisten og kloste-
røl ...  Vil du bare smage? Baren er åben for 
alle og med seksten forskellige fadøl og udsigt 
til Markt. Entre fås både med og uden smag-
ninger. 
Pommes frites museet: Utroligt men sandt, 
indtil nu har der ikke været noget pommes 
frites-museum i Verden, og pommes frites-
museet i Brügge er derfor det eneste og unikke 
museum for pommes frites.  
 

Bryggeri besøg: 
Det er muligt at besøge Brugges 3 bryggerier: 
Det nyeste: Lige uden for centrum af Brugge 
ligger Brouwerij Fort Lapin, et traditionelt 
bryggeri, der kan prale af omkring 8 øl. De har 
egen butik, men kun smagning lørdage. 
 

Inde i byen finder du bl.a.  
Brouwerij ”De Halve Maan”: 
Dette autentiske hjemmebryggeri i centrum af 
Brugge er en familievirksomhed med seks ge-
nerationer af bryggere siden 1856. Brugges 
”byøl”, Brugse Zot, brygges her: en krydret 
topgæret øl baseret på malt, humle og specia-
litet. gær.  
 

Brouwerij Bourgogne des Flandres 
Her kan du personliggøre en flaske med dit 
eget billede. Du kan gå i caféen eller på den 
hyggelige terrasse langs vandet. Du kan nyde 
fingermad og selvfølgelig øl og likør fra Bour-
gogne des Flandres.  
 
På den ene af vore udflugter besøger vi kloste-
ret Sint Sixtus i Westvleteren (se side 5). 
Klosteret kan kun ses udefra, men historien 
fortælles bl.a. i cafeen, hvor du kan smage 
munkenes 3 forskellige øltyper, og købe max. 
2 flasker med hjem. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              Strandtur til Blankenberge 
 
Du har, under opholdet i Brugge, mulighed for 
at tage med på en dagsudflugt til Belgiens 
bedste badeby, Blankenberge. 
De belgiske badebyer er anderledes end de 
danske, f.eks. bygger belgierne høje huse helt 
ud til stranden, således også i Blankenberge. 
Stranden er fantastisk og hvis du vil have en 
dukkert er der bestemt muligheder her. 
Desuden er det muligt at gå ud til restauranten 
for enden af pier’en, selvom pier’en frem til 
2025 er under renovering. 
I selve Blankenberge by er der masser af liv i 
handelsgaderne, cafeer og restauranter.  
Besøg f.eks. Kerkstraat (Kirkegade): 
 
Du kan 
også be-
søge Ma-
juttes hus, 
et gam-
melt fi-
skerhus, 
der nu er 
indrettet til 
hyggelig 
restau-
rant / pub. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kerkstraat, Blankenberge 



 
 
 
 

Hotellerne på denne rejse er gode, centralt 
beliggende 3 og 4-stjernede hoteller, tæt på 
cafeer, restauranter og shopping. 
 

Groningen, Holland: 
City Hotel Groningen***, Gedempte Katten-
diep 25, 9711 PM Groningen, Holland 
Centralt beliggende 3* hotel ca. 5 minutters 
gang fra Martini-tårnet. Alle værelser har gratis 
Wifi, aircondition, Nespresso-maskine og flad-
skærme. 
https://www.cityhotelgroningen.com/en 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Brugge, Belgien: 
Hotel Le Bois de Bruges**** 
Vrijdagmarkt 5, 8000 Brugge, Belgien 
Dette 4* hotel er beliggende ved ’t Zand plad-
sen i det historiske centrum af Brugge omkring 
10 minutters gang fra markedspladsen med 
det berømte Belfry. 
Alle værelser er for nylig blevet renoveret og 
tilbyder gratis Wifi, aircondition og kaffe-/te 
faciliteter. 
https://www.leboisdebruges.be/nl/ 

Bremen, Tyskland: 
Best Western Hotel Bremen City***       
Bahnhofstraße 8, 28195 Bremen, Tyskland 
3* komforthotel med en central beliggenhed få 
skridt fra det historiske centrum. 
https://www.bestwestern.de/en/cgi-bin/
WebObjects/BestWestern.woa/4/wa/
goToRooomSelect?cid=BLBWI0004G%
3Agoogle%3Agmb%
3A95318&ssob=BLBWI0004G&hotel=95318&i
ata=00171880&lang=English 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Billederne her på siden er værelseseksempler 
fra de 3 hoteller, som alle ligger meget centralt. 
Under den korte beskrivelse af hvert af hotel-
lerne (over fotoet) finder du et link til hotellets 
hjemmeside, hvor du kan læse mere om væ-
relser, faciliteter, beliggenhed og omgivelser. 
 
TEKNISK ARRANGØR: 
Turens tekniske arrangør er Brørup Turistbusser, 
som er medlem (nr. 836) af Rejsegarantifonden. 
Turen gennemføres med 2 erfarne chauffører i mo-
derne 4-stjernet bus med toilet, køkken mv. Chauffø-
ren sælger øl og vand til rimelige priser. Kaffe og the 
er gratis. Der er naturligvis begrænset bagageplads i 
bussen, men da der her er tale om en 7 dages tur, 
hvor mængden af bagage er begrænset, vil der være 
plads til, at vi kan tage lidt godt øl (eller chokolade) 
med hjem fra Belgien mv. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mail arrangør: leifbuster@gmail.com 

Groningen 

Brügge 

Bremen 


