
-Ta’ med på en dejlig 5 dages rejse til 

- i samarbejde med 
Lokalafdeling 
Esbjerg 



Kære interesserede. 
Denne rejse gør det muligt at opleve den 
smukke og historiske by, Leuven, men det er 
også muligt at deltage i hele 2 ølfestivaler: 
Dels geuze- og lambic festivalen ” De Nacht 
van de Grote Dorst”i Dilbeek og dels den belgi-
ske ølforbruger organisation Zythos’ store øl-
festival som finder sted, netop i Leuven. 
Bemærk også at hvis du ikke er til øl, er det 
muligt at tage med og blot være turist og ople-
ve de mange seværdigheder Leuven (og evt. 
Bruxelles) byder på. 
  
DELTAGERPRIS: 3500,-  
Deltagerprisen inkluderer transport  Esbjerg / 
Kolding - Belgien og retur i moderne turistbus 
og er baseret på indkvartering i delt dobbelt-
værelse med bad og toilet, telefon og TV mv.  
4 gange morgenbuffet, samt program i øvrigt, 
som beskrevet på bagsiden. 
 

Tillæg for enkeltværelse: kr.: 1550,- 
 

Du skal påregne udgifter til smageglas og 
smagsprøver hvis du ønsker at deltage i øl 
festivaler og bryggeribesøg. 
 

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) 
skriv desuden gerne forslag til hvilken type arrange-
menter du yderligere kunne tænke dig (se program-
siden).  
 

- 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,- i Sydbank på konto:  
7701 - 1258001. 
 
Tilmelding er først gældende, når depositum er 
modtaget og du har fået tilsendt en endelig  
bekræftelse på deltagelse. 
Restbeløbet betales senest 1. marts 2018. 
 

Yderligere oplysninger: 
Leif Buster Hansen 
75 14 55 20  / 51 49 44 87. 

På denne rejse skal vi bo på  
Ibis Leuven Centrum, 
Brusselsestraat 52, 3000 Leuven  
som er et dejligt 3* hotel beliggende i det histo-
riske centrum 200 m fra Rådhuset og markeds-
pladsen, som er fyldt med cafeer og hyggelige 
restauranter. 
Værelserne er enten dobbeltværelser med 1 
dobbeltseng eller twinværelse med 2 stk. en-
keltsenge.  
Desuden er der skrivebord, internet, TV med 
alle de bedste kanaler og et badeværelse med 
brusebad eller badekar. Dobbeltværelserne 
anvendes også som enkeltværelser mod til-
læg. 
Ibis Morgenmad som er inkluderet i rejsens 
pris, er en "all-you-can-eat buffet" og serveres 
mellem 6.30 og 10:00.   
 

 
Rejsen arrangeres i samarbejde med 
Danske Ølentusiaster, Lokalafdeling 
Esbjerg, Men bemærk, at du sagtens 
kan deltage på rejsen selv om øl ikke 
er din store interesse. Vil du vide mere 
om lokalafdelingen, så klik ind på 
http://www.esbjerg.ale.dk/ 
 
Med venlig hilsen 
 

Leif Buster Hansen 
Ved Skoven 29 
6700 Esbjerg 
 

Tlf.: 75 14 55 20  / 51 49 44 87. 
 

Mail: leifbuster@gmail.com 

Bemærk: Turen er en ”non-profit”-tur, hvilket 
betyder, at jeg ikke har fortjeneste på turen. 
Det forventes derfor også, at deltagerne hjæl-
per med til at få arrangementet til ”at klappe”. 



NYTTIGE LINKS:  
Her er et par gode links, hvis du vil læse / se 
mere: 
Om Leuven: http://www.visitleuven.be/ 
Om hotellet: http://www.ibis.com/gb/hotel-1457
-ibis-leuven-centrum/index.shtml# 
Om ølfestivalen: http://www.zbf.be/ 
Om den belgiske ølforbruger organisation: 
http://www.zythos.be/ 
Om Geuze og Lambic festivalen: 
http://www.geuzegenootschap.be/nacht-van-de
-grote-dorst 
 

NYHEDSBREVE. 
Der udsendes et nyhedsbreve på mail med 
relevant tur-info / nye arrangementer  til de til-
meldte i perioden mellem tilmelding og afgang. 
 

Glas og poletter. 
Festivalen i Leuven tilbyder, at man kan bestille 
glas, poletter etc. på forhånd, og det vil så stå 
klar til os ved ankomst, så vi ikke behøver at 
stå i kø. Jeg udsender bestillingsblanket til del-
tagerne og vi bestiller samlet. 
Festivalen i Dilbeek anvender også smageglas 
og poletter, men de sælges først på dagen. 

Byen Leuven nævnes første gang i historiske doku-
menter i år 884, hvor vikingerne bosatte sig omkring 
et gammelt fæstningsværk ved floden Dijle.  
Bebyggelsen blev omtalt som "Luvanium" på latin 
eller "Lovon" på den lokale dialekt.  
Bosættelsen blev senere hjem for Greverne af Leu-
ven, der i 1190 fik retten til at regere over den midter-
ste del af nutidens Belgien.  
Fra dette tidspunkt udviklede Leuven sig til et vigtigt 
forvaltnings- og handelscentrum. Men en vigtig begi-
venhed i det efterfølgende århundrede var grundlæg-
gelsen af universitetet i Leuven i 1425, som endnu i 
dag er Belgiens vigtigste centrum for videregående 
uddannelse og et af verdens førende katolske univer-
siteter.  
I det 18. århundrede blev der grundlagt et bryggeri i 
udkanten af byen – som i dag ejes af Inbev, der pro-
ducerer Stella Artois – og Leuvens lykke vendte end-
nu engang.  
Leuvens vigtigste marked finder sted hver fredag 
morgen og hele lørdag i Brusselsestraat (det er her vi 
bor på rejsen) Der er også marked hver fredag mor-
gen i området omkring Monseigneur Ladeuzeplein, 
og hver lørdag er der antikvitetsmarked hele dagen i 
området omkring Mathieu de Layensplein og Mechel-
sestraat.  
Vil du udforske skønne butikker, så gå en tur ned ad 
Bondgenotenlaan. Her og i de omkringliggende gader 
finder du et stort udvalg af smagfulde butikker, der 
sælger de nyeste designervarer, men Leuven byder 
også på et stort antal små, excentriske butikker.  
Turistkontoret i Leuven har udarbejdet et hæfte med 
inspiration til besøget i Leuven. Dette hæfte kan 
downloades via linket herunder. 

Den internationale Gueuze og Kriek Festival, bedre 
kendt som De Nacht van de Grote Dorst” blev orga-
niseret for første gang i 2004.  
I starten var det en protest fra nogle ølelskere fra 
Belgien og i udlandet, der ønskede at vise deres 
støtte til de lambic-bryggerier i flamsk Brabant. Fak-
tisk truede en inspektør i Fødevareforvaltningen 
(FAVV) i 2004 med at lukke en række bryggerier i 
Pajottenland og Zennevalei. Årsagen til konflikten 
var, at FAVV-fødevareinspektørerne ikke var be-
kendt med de gamle bryggeteknikker baseret på 
spontan gæring. 
Festivalen afvikles kun hvert 2. år, og du har nu på 
den 8. udgave, mulighed for at smage rigtig mange 
gode spontant gærede øl. En øltype, der er spået at 
blive det nye hit, når IPA’erne er smagt. 

Denne festival er, uden tvivl, en af de mest velorgani-
serede øl festivaler og samtidig den med bedst plads 
til publikum og udstillere. Her får du mulighed for at 
smage det bedste af de belgiske øl. Normalt har man 
langt flere end 500 belgiske øl på paletten - og det er 
jo mere end selv en dansk ølentusiast kan nå at sma-
ge sig igennem. 
I 2016 startede man på at kåre de 10 bedste øl, via 
publikumsafstemning, og top 3 i 2017 blev: 
1.: Gouden Carolus Cuvée van de Keizer Whisky 
Infused – Het Anker 
2.: Ambras – Ambras 
3.: Blackxplosion Limited Edition – Amai 
- der er noget at glæde sig til i 2018…... 



Onsdag den 25. april 2018: 
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 turistbus med toilet, og 
undervejs holdes passende pauser. 
20.00 (ca.): Ankomst til Hotel Ibis Leuven Cen-
trum, og efter indkvartering ligger Leuven åben 
for dig og vennerne.  
 
Torsdag den 26. april 2018: 
Stor morgenbuffet på hotellet. 
Du har det meste af dagen på egen hånd i 
Leuven, og der er nok at se på / smage på for 
os turister. Byen er centrum i regionen Vlaams- 
Brabant og denne region er især kendt for sine 
gode lokale og ærlige produkter indenfor al-
skens fødevarer, herunder også chokolade, øl 
og ost.  
Du kan også vælge et af de ølrelaterede arran-
gementer*, som tilbydes de tilmeldte, hen ad 
vejen. Der bliver tale om f.eks. temasmagnin-
ger, bryggeribesøg etc. 
 
Fredag den 27. april 2018: 
Stor morgenbuffet på hotellet. 
Nyd formiddagen som turist i Leuven eller til-
meld dig et af de ølrelaterede arrangementer*, 
der tilbydes til deltagerne, løbende. 
Tæt på hotellet finder du fredag og lørdag, et 
hyggeligt gademarked med mange af de lokale 
produkter. 
Kl. 17.00 kører vi ud Itterbeek 
(Dilbeek) som er hjemsted for 
festivalen ”Natten med den store 
tørst”, som primært er med de 
vildgærede øltyper Geuze og 
Lambic (Kriek). Herefter er resten af aftenen 
på egen hånd på festivalen. 
Vi kører retur til hotellet ved midnatstid. Husk 
at medbringe nogle Danebrogs flag - festivalen 
opfordrer til at man reklamerer for hvor man 
kommer fra. 
 
Lørdag den 28. april 2018: 
Stor morgenbuffet på hotellet. 
Nyd formiddagen som turist i Leuven eller til-

meld dig et af de ølrelaterede arrangementer*, 
der tilbydes til deltagerne, løbende. 
Kl. 11.15 afgang mod Ølfestivalen. 
12.00: Ølfestivalen åbner (og den 
er åben helt frem til kl. 24.00).  
Når du skal hjem til hotellet igen, 
er det muligt at tage en gratis 
shuttlebus til Rector De So-
merplein (- endestation, 5 min. 
gang fra hotellet). Shuttlebusserne kører hvert 
7½ min frem til kl. 23.00. 
 

Søndag den 29. april 2018: 
Morgenmad på hotellet. 
08.30: Afgang fra hotellet mod Danmark, - vi 
forventer at være i Kolding kl. ca. 21..00 og fremme 
ved Museumspladsen i Esbjerg kl. ca. 22.00. 
Der holdes passende pauser undervejs. 
 

(Ret til ændringer / forbedringer forbeholdes).  
 

* Yderligere Øl-relaterede arrangementer: 
Det fremgår af programmet ovenfor, at der 
torsdag / fredag bliver mulighed for at deltage i 
diverse ølrelaterede arrangementer.  
Disse arrangementer udarbejdes i samarbejde 
med min gamle ven og ølekspert Marc de 
Maegdt,  som er lærer og gennem tiderne har 
begået forskelligt materiale om øl, dog specielt 
det lokale geuze og lambic øl. 
Yderligere info om disse arrangementer kom-
mer i nyhedsbrevene til de tilmeldte. 
 
Ølbutikker. 
Der er flere gode ølbutikker i Leuven. 
Den ene ligger ved Leuven Leisure / BeerHop, 
Tiensestraat 5.  
Den anden er ABC drinks / Prik & Tik, ved hav-
nen. Det er muligt at køre forbi denne butik 
med vores egen bus, enten torsdag eller fre-
dag. Vi afpasser det efter øvrige arrangemen-
ter. 
 
 
Vi kører med erfaren chauffør: 
Turen gennemføres med erfaren chauffør i moderne 
3-stjernet bus med toilet, video mv.  
Jeg sælger specialøl, alm. øl og vand til rimelige 
priser. Kaffe og the er gratis. Der er naturligvis be-
grænset bagageplads i bussen, men der vil da være 
plads til, at vi kan tage lidt godt øl (eller chokolade) 
med hjem fra Belgien. 
 

Mail arrangør: leifbuster@gmail.com 

 


