
Resa med Västerträffen till Burg 14 – 15 mars 2015 

I god tid före 06.30 stod ett gäng frusna men förväntansfulla resenärer på Västerträffens 

parkeringsplats. Chauffören från Rolfs Buss & Flyg backade säkert sin stora buss på planen. 

Bak bussen hängde en stor släpvagn som skulle användas om någon ville inhandla spirituosa 

el. dyl under resan.  

 

Chauffören Andreas med medhjälpare Louise fick snart alla på plats och i sakta mak gav vi 

oss iväg söderut. Stämningen var lugn och samlad. Efter frukost på Hallandsåsen steg 

ljudnivån. Resenärerna började vakna till liv. För att öka hjärnaktiviteten hade vi (Gunilla o 

Janne) sammansatt några kluriga frågesporter. Allt för att ingen skulle somna. Vi rullade 

lugnt och fint genom Danmark. Efter en stunds väntan vid Rödby, kunde bussen borda färjan 

som går till Puttgarten. Överfarten tog trekvartstimme och då passade vi på att inta lunch.  

Väl på tysk mark var inte resan lång till den lilla fina staden Burg. Bussen stannade vid ett 

köpcentrum i två timmar och då hann alla med att inhandla vad de ville ha med hem. (Tack 

Louise för adresslapparna du delat ut) Väl i bussen igen tilldelades vi våra rumsnycklar, så 

när vi kom fram till hotellet var det bara att leta upp sitt rum. 

 



Hotellet låg alldeles vid vattnet. En lång sandstrand – plaja bredde ut sig och därutanför bara 

hav så långt man kunde se. Tyvärr var inte vädret med oss. Det blåste mycket och kallt så det 

var inte läge för promenad. 

Efter någon timmas vila var det dag för middag. Vi serverades en buffé med diverse 

godsaker. Det var gott och rikligt så jag är säker på att alla blev mätta. 

Under middagen presenterades resultat av dagens frågesporter. Vid sammanräkning av olika 

poäng visade det sig att alla hade vunnit och tilldelades var sin flaska Riojavin som pris. 

  

 

I en lokal bredvid spelades upp till dans. Tyvärr uppmärksammade inte alla musiken. Några 

dansade medan vi andra umgicks på annat sätt. Kvällen gick fort och jag hoppas alla hade 

trevligt. 



 

 

Morgonen därpå serverades en god fukostbuffé och sedan var det bara att stuva in sig i 

bussen igen. Vi gjorde ett stopp vid Bordershop för att komplettera det som inte inhandlats 

dagen innan. 

Den långa resan genom Danmark förkortades med ytterligare kunskapstest och sedan dröjde 

det inte länge innan vi var på svensk mark och kunde skönja Hallandsåsen. På Rasta 

stannade bussen och där passade många på att äta middag. 

Vid sjutiden på söndagskvällen landade vi slutligen vid Västerträffens parkering igen. De 

adresserade kartongerna delades ut. Vi tackade varandra för en trevlig resa. 

Det gör vi nu också på detta sätt! 

Gunilla o Janne 



 

Lite fler bilder att titta på 

 

Göran fick också vinst på frågetävling!! 

 

Hotellet var 16 våningar högt! 



 

Här kan man gå på promenad inomhus – vid hotellet. 

 

En glass är aldrig fel. Lennart o Ingvar löser livsproblem! 



 

En stor del av gruppen njuter av middagsbuffén. 


