
5-dages JAZZ-OG SIGHTSEEING-TOUR  
til Celle og Bad Berleburg i Tyskland i august 2018 

med SIX FOOT STOMPERS 
 

Jazzmusik med Six Foot Stompers ved 3 jazzkoncerter, 4 overnatninger (Celle og Bad Berleburg), 
god mad og spændende udflugter i det smukke landskab bl.a. i delstaten Nordrhein-Westfalen, er 
noget af det som du får, hvis du deltager i  busturen i dagene onsdag 15. – søndag 19. august 
2018. Det bliver rigtig godt ☺ 
 

Vi kører i moderne bus fra Johns Busser med start i Helsingør og efterfølgende opsamling flere 
steder undervejs via Høje Tåstrup til Rødby, naturligvis afhængig af deltagernes bopæl.  
Der er plads til 62 personer i bussen incl. de 6 musikere i Six Foot Stompers. 
 

 
 

SIX FOOT STOMPERS 
 

TURBESKRIVELSE: 
ONSDAG 15. AUGUST 2018: 
Vi kører med vores bus fra det første opsamlingssted ved Scandlines-færgen i Helsingør kl. 08,00 
og samler op som nævnt ovenfor.  
Herefter fortsætter vi mod Rødby og tager færgen til Tyskland. Undervejs sydpå bliver der en 
frokostpause. 
Herefter kører bussen til den romantiske by Celle, der emmer af Danmarkshistorie. Her bliver 
mulighed for at kigge nærmere på Caroline Mathildes slot (se nedenfor), og de mange flotte gamle 
bindingsværkshuse i byen. Der er ca. 15 minutters gang fra hotellet til bymidten. 
 

 



 
Vi skal alle sammen bo på Hotel Heidekönig, hvor der også er aftenbuffet og jazzmusik. 
Aftenbuffeten er med i turprisen, men drikkevarer er for egen regning. 

 

 
 

HOTEL HEIDEKÖNIG I CELLE 
 
 
TORSDAG 16. AUGUST 2018: 
Efter morgenmaden kører bussen forbi Harzen og Kassel og derefter vestpå til Bad Berleburg. Vi 
regner med at ankomme til Berleburg hen på eftermiddagen. 
Efter indlogering på hotellerne, mødes vi kl. 18,00 på byens markedsplads, hvor der er ”Open Air 
koncert” Lets Dixie med Six Foot Stompers (I tilfælde af dårligt vejr afholdes koncerten indendørs i 

Bürgerhaus). På pladsen kan der købes mad og drikkevarer. 
 
FREDAG 17. AUGUST 2018: 
Kl. 10,00 kører bussen til Wunderthausen, som ligger lidt udenfor Bad Berleburg. Her skal vi 
besøge et Holz-firma, som producerer håndlavede trævarer. Det er rigtig spændene at se, hvordan 
de mange varer fremstilles. Det vil også være muligt at købe lidt trævarer med hjem. 
Kl. 12,30 vil der bliver serveret frokost-buffet (excl. drikkevarer) i en hyggelig restaurant 
(Landgasthof Teiche), som ligger i et naturskønt område kaldet Wittgensteiner Schweiz. 
Vi er tilbage i Bad Berleburg hen på eftermiddagen, hvor der vil være lidt tid på egen hånd. 
Kl. 19,00 mødes vi i byens flotte kinesiske restaurant, hvor buffeten venter os. Også her er 
drikkevarer for egen regning. 
Muligvis bliver der endnu en jazzkoncert i en af nabobyerne fredag aften. Hvis dette bliver aktuelt, 
bliver der aftenspisning der, i stedet for på den kinesiske restaurant i Berleburg. 

 
LØRDAG 18. AUGUST 2018: 
Kl. 09,30 inviterer vi på en rigtig flot vandretur i skovene lige rundt om Berleburg.  
Turen er ca. 3 km. og  Ole Holde viser vej. Hvis denne vandretur er for anstrengende, vil Lone 
Holde i stedet tage deltagerne med gennem slotsparken. 
Ca. kl. 11,30 mødes vi alle på slotspladsen, og her bliver der er arrangeret en guidet rundvisning 
på Berleburg Slot. 
Slottet har i 50 år været bopæl for HKH prinsesse Benedikte og hendes familie, og måske tager 
prinsessen i mod, når vi besøger slottet. 
   



 
 

SLOTTET I BAD BERLEBURG 
 

Efter besøget på slottet er der lidt tid på egen hånd i Berleburg, med mulighed for at besøge byens 
butikker og cafeer. 
 
Kl. 15,30 kører bussen til Oberkirchen (ca. 20 km fra Berleburg). Her vil der være et par timers jazz 
med SFS i hotel Schüttes ”Biergarten”.  
Kl. 18,30 bliver der serveret en 3 retters fest-aftenmenu for deltagerne i det smukke og 
velbevarede hotel (excl. drikkevarer). Efter aftenmaden kører bussen retur til Berleburg. 
 

 
 

HOTEL SCHÜTTE I OBERKIRCHEN 
 



SØNDAG 19. AUGUST 2018: 
Kl. 09,00 tager vi afsked med Bad Berleburg. Bussen kører nu nordpå via Bielefeldt, Hannover og 
Hamburg til færgen i Puttgarden, og vi er hjemme igen hen på aftenen. 

 
PRIS: 
 
Prisen for deltagelse er fastlagt til 3.995,- kr. pr. person i delt dobbeltværelse. 
Ønsker du at bo alene i et enkeltværelse vil der være et tillæg på 800 kr.  
I Bad Berleburg bliver gæsterne fordelt i Hotel Alte Schule eller Fliegendes Klassenzimmer 
(samme hoteldirektion men beliggende på hver sin side af gaden på en meget central placering) 
Hotellerne ligger meget tæt på slottet. 
 

Der forbeholdes ret til mindre ændringer i programmet. 
 
HVORDAN KOMMER JEG MED: 
 
For at deltage skal du sende en e-mail til ole@holde.net, eller skrive til Ole Holde, Skibsegen 32, 
3070 Snekkersten og melde dig/jer til.  
 
Husk at angive navn(e) og adresse samt telefonnummer og mail-adresse ved tilmeldingen.  
 
Der skal samtidig med tilmeldingen indbetales et depositum på 1.000,- kr. pr. person på konto i 
Nordea 1400 – 6272 407167. Restbeløbet opkræves pr. 15. juni 2018. 
 
Med venlig hilsen 
 
Lone & Ole Holde      
Fredensborg Jazzklub    
www.jazzkanalen.dk    
48 48 52 25 - 20 67 52 25     

          
 

 
 

UDSIGT OVER BAD BERLEBURG 
 
 

INFO vedrørende øvrige jazzture med bus 2018 (se nedenfor) fås på ole@holde.net 
 
 
13. – 15. april går turen til Aalborg med The Spirit of New Orleans 
5. – 8. maj går turen til Berlin med Six Foot Stompers 
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