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Erfahrungen in Bayern und Vorarlberg  
 
Vi har bestilt indkvartering i det vidunderlige Bayern (som ikke var en del af det Stor-Preussiske 
rige, men først overgik til nationalstat, da de forskellige tysktalende fyrstenherredømmer blev 
lagt sammen, og med tiden - bl.a. via et par spændende krige - udviklede sig til det Tyskland vi 
kender i dag). 
Vi har således kvarter i et af de senest ophævet fyrstendømmer i Europa. 
 
Foreløbig rejseplan 
Afgang fra Brønshøj torsdag aften omkring 20:00. Det betyder minimalt behov for forplejning 
undervejs. Vi kører direkte mod der Zugspitze – Tysklands højeste bjerg – hvor vi indfinder os 
omkring fredag morgen, til et herligt bayersk morgenmåltid.  
 
Fredag eftermiddag når vi frem til vores kvarter i Burgberg, Bayern. 
 
Mandag forlægger vi mod Danmark. Aktivitet på vejen hjem. Forventet ankomst til Brønshøj 
hen ad midnat. 
 
Omtrentlig Aktivitetsplan 
Fredag: Der Zugspitze. Neu Schwansteinhorn ses udefra, Marketenderi, afslapning og 

fælles madlavning  
Lørdag:  Bodensee; Schwimmen, Konditorei u. Zeppeliner Museum. 
  Aftensmad på et lokalt Gasthof 
Søndag: Canyoning og måske lidt Kletterwand 
Mandag:  Rodelbahn på vej hjemover. 
 
Indkvartering 
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Der er lejet en 110 m2 Ferienwohnung in Burgberg.  
Lejeaftalen omfatter 3 døgn for kr. 3.640 inkl. tax og slutrengøring.  
På dette link kan I se hvor vi skal bo. 
https://www.airbnb.dk/rooms/14980268?eal_exp=1496347582&eal_sig=c67d89a00e3efa73a2
d6236d2efd1b8295709f0d4fe739a525545d72561d0c11&eal_uid=99830556&eluid=2&euid=01f
74545-8ec5-21c3-a2b5-59682f86e9c2 
 
Kvartermester er Frank Fabel. Hans opgave er bl.a. at varetager den direkte kontakt til 
værtinden og de lokale. Endvidere anviser han sengepladser ved ankomst. 
 
Vær opmærksom på, at indkvartering er bestilt gennem airbnb, - OG AT VI BLIVER BEDØMT 
SOM LEJER. Så ikke noget med ”handbald in dienen sæmmer” eller at tisse i hækken!!!!!!!!!! 
 
Marketenderi 
Vi laver fællesindkøb til forplejning i huset, dvs., til morgenmad, aftensmad, snack, drikkevarer, 
og kolonialvarer (tandpasta osv.) 
Kvartermesteren koordinerer indkøb af mad og drikkevarer, men alle kan putte passende ting i 
vognen. Mærkværdigheder, som ikke har fælles formål, betales af egne lomme. 
 
Aconto betaling 
Til afholdelse af udgifterne til logi og marketenderi skal alle indbetale kr. 2.000 til 
Kvartermesteren.  -  Reg.nr.: 4065 Kontonr. 4065348136 
 
Transport 
Der udarbejdes særskilt regnskab for alt vedrørende transport. HH står for dette. 
Der afregnes efter hjemkomst. 
 
Andre betingelser 

- Løbende udgifter til div. aktiviteter, forplejning, mv. når vi er på farten, betales 
enkeltvis. 

- Canyoning aktiviteten er inkl. alt udstyr. Der betales omkring € 135 ved start. BARGELD 
for h………….. 

- Parfumesælgeren bedes stå for udvælgelse af rødvin. Den skal naturligvis være lokal 
- HH står for hvidvinen. Regn med at smage nogle gode Frankenvine – tørre og sprøde 
- Gaard bedes fotodokumentere i et online setup med Svante, så dem vi efterlader 

hjemme, kan følge vores oplevelser på denjulefrokost.dk 
 

Dette bør I som minimum medbringe: 
Hovedpude, natbriller og ørepropper til benyttelse undervejs i bilen 
Kontantbeholdning i €. Husk; det er kun i DK, at man hæmningsløst benytter kreditkort. 
Kørekort og Pas 
Badebukser + håndklæde 
Sko egnet til at vandre lidt i. 
Generelt gennemføres turen i det aktivitetsagtige dress. 
 
På alles vegne,  
HH 
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