
Rejsen arrangeres i samarbejde med 
Danske Ølentusiaster, Lokalafd. Esbjerg 



Ta’ med på denne dejlige 4-dages rejse, fra 
torsdag den 7. juni til søndag den 10. juni 
2018, til Wroclaw, der regnes for en af Polens 
smukkeste og mest spændende byer. Byen er 
anlagt på 12 øer, og mere end hundrede broer 
knytter byen sammen.  
Derfor kaldes Wroclaw, ikke uden grund, for 
Polens Venedig.  
Wroclaw er også hjemsted for Polens største 
og ældste festival for DET GODE ØL - Festi-
wal Dobrego Piwa, hvert år i den første week-
end i juni. 
Denne rejse gør det muligt at besøge denne 
store internationale ølfestival over hele 2 dage, 
men det er også muligt blot at nyde alt det 
smukke Wroclaw har at byde på. 
Se side 3 for yderligere info om mulighederne. 
 

DELTAGERPRIS: Kr. 2350,- 
*Tillæg for enkeltværelse: kr.: 850,- 
 
Deltagerprisen inkluderer: 
Transport  Esbjerg / Kolding - Wroclaw t/r i 4-
stjernet turistbus med toilet og køkken. Vi har 
2 chauffører med for at kunne klare rejsen på 
en dag. 
Rejsen er inkl. 3 gange morgenmad på hotellet 
samt kaffe og rundstykke i bussen på udrejse-
dagen, og aftensmad på hotellet på ankomst-
dagen. 
Indkvartering i delt dobbeltværelse på centralt 
3 stjernet hotel i Wroclaw. Se bagsiden. 
 
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)
Tilmelding til turen foregår efter ”først-til-mølle” 
princippet, og foreløbig bekræftelse på delta-
gelse samt bookingnummer sendes til din 
mailadresse. 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. april 2018. 
Leif Buster Hansen 
Ved Skoven 29   
6700 Esbjerg. 
Mail: leifbuster@gmail.com 
 
NYHEDSBREVE: 
Der udsendes et par nyhedsbreve om rejsen til 
de tilmeldte. Her er der normalt gode mulighe-
der for at hente info og inspiration til din egen 
rejse, og du er også velkommen til at berige os 
andre, hvis du selv har gode ideer. 
 
UDFØRLIGT PROGRAM: 
På bagsiden finder du programmet for denne 
rejse. Der bliver kun ændret og fyldt på pro-
grammet til fælles bedste. 
Har du gode ideer til turen, hører jeg gerne fra 
dig. Deltagerhæfte med ideer til opholdet i 
Wroclaw uddeles i bussen. 
Og vil du vide mere er du velkommen til at 
skrive eller ringe til mig. 
 
Yderligere oplysninger: 
Leif Buster Hansen 
75 14 55 20  / 51 49 44 87. 
Mail: leifbuster@gmail.com 

Et blik på byens torv med det smukke rådhus 
og imponerende tårn. 



Lidt om Wroclaw. 
Wroclaw, den historiske hovedstad i Schle-
sien, er en af de største og ældste byer i Po-
len, men med en levende nutid. 
Wroclaw var udvalgt som Europæisk Kultur-
hovedstad i 2016. 
Første gang i historien byen blev nævnt som 
et sted af stor betydning var omkring år 1000, 
da det polske bispesæde blev placeret i Vra-
tislav, som den hed på det tidspunkt. I 1335 
kom byen under den tjekkiske konge Johan af 
Luxembourgs styre og brød sine forbindelser 
med Polen.  
Senere kom Vratislav og hele Polen under 
indflydelse af det ungarske monarki, og fra 
den tid stammer det ungarske navn på byen, 
Boroszlo. Sammen med det tjekkiske konge-
dømme kom Wroclaw under det habsburgske 
monarkis herredømme og blev omdøbt til 
Breslau. I 1741 erobrede Preussen hele 
Schlesien, og dermed tilhørte byen Det 
Preussiske Kejserdømme og senere Det Ty-
ske Rige. Efter Anden Verdenskrig blev 
Wroclaw i 1945 en del af Polen.  
Wroclaw er fuld af monumenter over sin tu-
sind år lange historie. Et af disse monumenter 
er Hundredårshallen i Wroclaw, som også er 
hædret med en plads på UNESCO’s liste over 
verdensarv.  
Byens centrum er omgivet af en voldgrav, 
som er en af de få bevarede i Europa. 
En spændende del af Wroclaw er området 
omkring byens torv og Saltpladsen - Plac 
Solny. Som besøgende kan man ikke undgå 
at blive imponeret over det enorme sengo-
tiske rådhus. I det 67 meter høje tårn hænger 
Polens ældste klokke, som blev hængt op i 
klokketårnet tilbage i 1368! Rådhusets kældre 
huser Piwnica Swidnicka, en af de ældste 
europæiske restauranter. I byen er der beva-
ret over 8000 beboelsesejendomme i stilarter-
ne barok, klassicisme, art nouveau og moder-
nisme.  
Wroclaw huser 18 store museer, hvoraf de 
mest interessante er Nationalmuseet, Museet 
for Medaljekunst og Museet for Militær Ingeni-
ørkunst.  
Wroclaw er placeret tæt på grænsen mellem 
Polen, Tyskland og Tjekkiet - tre lande, hvis 
historie er tæt forbundet. 

Lidt om Festival for det gode øl  
Wroclaw Godt øl Festival er i øjeblikket 
den største i Polen og en af Europas største 
begivenheder for fremme af det originale og 
unikke øl fra små og mellemstore bryggerier, 
såvel polske og udenlandske. De store øl kon-
cerners konsum øl deltager ikke på denne festi-
val . 
 

Festivalens navn garanterer, at du vil få lejlig-
hed til at smage nogle af de bedste øl, hvoraf 
mange vil overraske med deres mangfoldighed 
og opmuntre dig til yderligere at udforske den-
ne rige verden - verdenen af godt øl.  
 

Men festivalen handler ikke kun om smagning. 
Øl skal ses fra alle vinkler: vi fortæller historien, 
diskuterer dens typer, stilarter, viser hvordan 
man brygger det selv, og vi inviterer dig med i  
køkkenet for at vise, at det kan være en lige så 
ædel og elegant drik som vin.  
 

Historien om Wroclaw Good Beer Festival da-
teres tilbage til 2010. Dens grundlæggere er 2 
kvinder: Joanna Boś, event-arrangør på 
"Zamek" Cultural Center og Agnieszka Wołc-
zaska-Prasolik, skaberen af Wrocław Brewing 
Workshop.  
 

Blandingen af lidenskab, erfaring, og ønsket 
om at skabe noget unikt samt en overflod af 
ideer betød, at inden for et par år, var det, der 
først var en lokal fest for ølelskere, nu blevet til 
en fremtrædende og storstilet begivenhed, der 
tiltrækker besøgende fra hele Polen og fra ud-
landet.  
Festivalen afholdes på et stort udstillingsareal 
ved byens Miejski fodboldstadion. 
 



 
 
 
 

Torsdag den 7. juni 2018: 
05.00: Afgang fra Museumspladsen,  
Nørregade, Esbjerg. 
06.00: Opsamling på Kolding Rutebilstation, 
hvis der er deltagere fra Fyn, øerne eller øst og 
Nordjylland. 
Turen køres i moderne 4-stjernet turistbus  
med køkken og toilet, og undervejs holdes pas-
sende pauser. 
17.30 (ca.): Ankomst til Hotel Europeiski, 
Wroclaw,  som står klar med aftensmadsbuffet 
(inkl. i rejsens pris) til os. Herefter byen ligger 
åben for dig og vennerne. 
 
Fredag den 8. juni 2018: 
Stor morgenbuffet på hotellet. 
kl. 10.00: Er der mulighed for at tage med på 
en gå rundtur i den centrale del af Wroclaw. 

Kl. 14.00: er der afgang fra hotellet og med 
sporvogn tager vi ud til Ølfestivalen på Miejski 
Stadion. 
Du tager blot samme sporvognslinje retur til 
hotellet / centrum, når du ikke længere ønsker 
at være på festivalen.  
 

Lørdag den 9. juni 2018: 
Stor morgenbuffet på hotellet. 
Herefter har du hele lørdagen som turist til 
shopping, sightseeing mv. Du kan også 
Kl. 14. tage med på ølfestival igen, hvis du har 
lyst. 
 

Søndag den 10. juni 2018: 
Efter morgenmaden på hotellet er der  
kl. 8.30 afgang retur mod Danmark, med pas-
sende pauser til bl.a. frokost. 
Vi forventer at være retur i Kolding kl. ca. 
21.00 og i Esbjerg kl. ca. 22.00 

Eksempel på et twin-værelse (Dob.vær. med 2 senge) 
 

     Hotel Europeiski ”by night” 
 

              Foto fra hotellets morgenmadsrestaurant. 

 
 
      På denne rejse skal vi bo 3 nætter på 
Hotel Europejski***,  
ul. Piłsudskiego 88, 50-017 Wrocław, som 
ligger 250m fra Wroclaw Glowny Banegård og 
ca. 1000m fra byens hovedtorv. (Der er 350 
meter til sporvognslinie 31, som er en af dem, 
der kører direkte til Ølfestivalen). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der tilbydes værelser med aircondition, gratis 
internetadgang og LCD-tv med kabelkanaler. 
Værelserne har bl.a. skrivebord og eget bade-
værelse med brusebad og hårtørrer. 
Hotel Europejski Wrocław ligger i gåafstand fra 
offentlige transportmidler, og der serveres vari-
eret morgenbuffet på hotellets elegante restau-
rant, som har specialiseret sig i polske og inter-

nationale retter. 
Link til hotellets hjemmeside her: 
http://europejskiwroclaw.pl/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   


