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Allerførst vil jeg gerne ønske alle modtagere af dette nyhedsbrev 
fra min lille rejsevirksomhed, en glædelig jul og et rigtig godt nytår, 
med ønsket om at 2023, som i 2022, bliver et godt rejseår, uden alt 
for mange restriktioner. 
 

Deltager nr. 5000. 
Jeg startede med at arrangere rejser i 2000, i starten kun for venner 
og bekendte, men fra 2006 begyndte det at gribe om sig, da en vis 
Leif Madsen fra Varde spurgte om ikke jeg også kunne lave en tur 
til en ølfestival i Sint Niklaas i Belgien. 
”Tror du virkelig at der er interesse for det”, spurgte jeg og det men-
te Leif da nok at der ville være. 
Jeg lavede et program, bookede hotel og bus. Og inden jeg havde 
set mig om skulle vi bruge 2 busser og flere hotelværelser. 
Siden er det blevet til mange rejser: 12-14 dages rejser til Storbri-
tannien hver andet år og derimellem 3-7 dages rejser til alle mulige 
steder i Europa og i Danmark. 
Desuden et antal weekendture samt udflugter af en dags varighed. 
Det hele lå lidt (eller helt) stille i 2020-21 pga. corona, men i 2022 
kom der gang i tingene igen.  
Så meget så jeg måtte dublere rejsen til Vallonien i Belgien i maj 
med en ekstra rejse i september. 
Og i 2022 rundede jeg så deltager nr. 5000 på de 22 år. 
Det er jo hvad de store rejsebureauer sender af sted på en week-
end, men jeg er da lidt vestjysk stolt alligevel. 
Tak til alle jeg der har være med gennem årene. Jeg håber at nogle 
af jer har lyst til at rejse med igen i 2023. 
Så her følger en lille orientering om hvad der, indtil nu, er planlagt, 
eller i gang med at blive planlagt, fra min side, i 2023, så kan du 
sætte kryds(er) i din kalender: 
 

5.-8. maj 2023: 
Denne rejse har været udskudt 
2 gange pga. corona pandemi-
en, men nu ser det ud til at 
lykkes. 
Dette rejsetilbud er netop ud-
sendt, men har du ikke modta-
get det, kan du finde det på 
min hjemmeside:  
https://busters.dk/ 
På rejsen får du også mulighed 
for at besøge den toldfrie ø, 
Helgoland. 
Og det er med den nye rute, 
hvor vi undgår omladning (aus 
booten) fra skib til passager-
pram på åbent hav. 
 
 
 
 
 

 

Hvor skal vi hen, du?? 
Husk: Jeg er altid åben for forslag, hvis der er et sted, du 
synes trænger til at få besøg. 
Send mig gerne dine ideer og forslag på 
leifbuster@gmail.dk eller ring 5149 4487. 

 

7 dejlige sommerdage 
til Nordens Venedig: 
Brugge i Belgien 
- med en nat i Groningen,  
Holland på udrejsen og 1 nat 
i Bremen på hjemrejsen. 
Der er inkluderet hyggelige 
og velsmagende udflugter på 
rejsen. For interesserede er 
der en udflugt til Belgiens 
bedste badeby, Blankenber-
ge og til Westvleteren hvor vi 
skal besøge Belgiens abso-
lutte kultbryggeri på klosteret 
Sint Sixtus. 
Derudover er der masser af 
tid til at nyde Brugge, nor-
dens Venedig. Bl.a. en enkelt 
ølfestival….. 
Dette rejsetilbud udsendes  
primo januar. 

 

Få smag for / smag på 
NORDSJÆLLAND 
- den 6. rejse i rækken af ”smag 
på”-rejserne, hvor vi, denne gang, 
30/8-3/9 2023 med base på Best 
Western Hotel Hillerød, skal opleve 
Nordsjællands herligheder. 
Vi skal opleve slotte, klostre, smuk-
ke gamle byer, vidunderlige strande 
og smage på alle de lokale råvarer 
og specialiteter indenfor mad og 
drikke. 
 
Dette rejsetilbud forventes udsendt i 
marts / april. 
 
 

 

- og, som ”rosinen i pølseenden”, 
årets udgave af juleturen, der i 2023, på mange opfordringer, går til 
Bremen i Tyskland,  
23.-26. november 2023. 
Tyskerne kan bare det der med at 
skabe hyggelige ”Weihnachtsmarkt”, 
og i Bremen foregår det også flere 
steder i byen, bl.a. på rådhustorvet og 
langs Weser floden, der løber gennem 
byen. 
Dette rejsetilbud udsendes inden  
sommerferien. 
 

Det var alt for denne gang. 
 

Jeg glæder mig til at møde jer  
på kommende rejser. 

 

Mange gode hilsner fra 
Leif Buster Hansen 


