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VINFEST – Borntaler Hof, D-67574 Osthofen den 7. – 8. juli 2017 

 

Er du én af de få, der endnu ikke har været med til vinfest i Osthofen?    

Du har helt sikkert hørt andre danske autocampister tale om deres oplevelser ved denne vinfest…, så måske 

skal du med i 2017.? 

 

Gennem de seneste 7 år, har jeg ført 97 danske Autocampere med 192 personer til  vinfesten – over 2 dage - 

hos familien Lang i Osthofen – en by ved Rhinen, ca. 100 km syd for Frankfurt am Main. 

 

Vinbondegården ejes af Ingrid og Benno med efternavnet Lang, og er beliggende i D-67574 Osthofen, som 

ligger ved Rhinen lidt nord for Worms. På vingården er en officiel Stellplatz, som er registreret i Bord Atlas, 

med både Ver- og Entsorgung. Disse faciliteter skal du ikke forvente under vinfesten, idet ejendommens 

gårdsplads og Stellplatz er inddraget til borde og bænke arealer, scene til live musikken og arealer til 

produktion af madvarer. Elforsyning skal du heller ikke påregne. En lille toiletbygning er indrettet i et hjørne 

af gårdspladsen, - en lille træbygning med 2 toiletter og en håndvask. 

 

Vinfesten strækker sig over 2 dage:  Fredag aften kan du spise grillstegte fiske fileter med diverse tilbehør, 

hertil drikker vi ejendommens hvide produkter, og lørdag spiser vi Dyreragout (dyr af egen avl), schnitzel 

eller lign. hvortil vi drikker ejendommens røde produkter.  

 

Lørdag fra ved 14 `tiden, arrangeres traktor/vogn ture ud i vinmarkerne, ved hjemkomsten går vi i 

”probierstuben” og smager på ejendommens produkter. Enkelte kan allerede her udskrive bestillingsliste på 

varer til afhentning søndag formiddag.  

 

Vil du med til VIN festerne i 2017, skal du være dernede torsdag eftermiddag den 6. juli, så vi kan disponere 

samlet plads til dansker gruppen, før de tyske, hollandske og svenske AC ´ere myldrer frem, og fylder op.  

Du skal sørge for, at dine el-batterier er fyldt op, gylledunken og gråvandstanken tømt og vanddunken fyldt.   

Før du kører op til Borntaler Hof, kan du nede i byen, på byens anden Stellplatz, komme af med gylle og grå 

vand og få påfyldt ferskvand. Til frisk vand skal du bruge en 1 ” studs på din egen vandslange.  

 

I øvrigt er der ca. 920 km fra Århus, - nogen kører derned på 1 døgn, andre 2 eller 3 døgn. og atter andre 

indpasser vinfesten i deres rejse ud eller hjem til/fra ”noget andet”.  

 

Vil du med i 2017? – så skriv til mig på mail, så jeg kan disponere plads sammen med ejendommens ejere.  

Har du tidligere været der, og ønsker at deltage igen, må du også gerne skrive til mig, så jeg kan disponere 

pladserne.  

 

Hvad koster det?  - er der nogen der spørger 

Stellpladsen koster 5 €, som pålægges din Faktura for vinkøb. Fortæring fredag og lørdag under vinfesterne 

koster ca. 10 – 15  € pr. næse pr. aften, lidt afhængig af hvilke retter du vælger. Vinen du drikker dertil ca. 2 

€ pr glas. Søndag giver vi mellem 4 og 6 € pr. flaske for, hvad vi er mange der synes – superlækre 

vinprodukter. Jeg skal ikke have noget for min administration, så længe jeg må nøjes med at skrive sammen 

med dig på e-mail. Jeg køber også vin, og får 5 % rabat, og det gør i andre også, når I køber mere end X 

kasser! 



 

I juni 2017, vil jeg pr. e-mail sende de tilmeldte en yderligere information om vingården, deltagerliste, 

cykelture i området, traktor-vogn tur lørdag, vinsmagningsarrangement og meget mere. Jeg rejser ud af DK 

sidst i juni, og, jeg har ikke internet med mig, så 20. juni lukker jeg mit mailprogram!! – herefter kun pr. sms 

på mobiltelefonen. 

 

Vingårdens hjemmeside er revideret i 2015 og kan findes på www.borntaler-hof.de 

 

Tidligere deltagere, der har ladet sig registrere i kunde databasen, plejer her i november/december  at få et 

”Julebrev”.  det fremgår her, at vinbonden har fået medaljer fra Landesprämierung,   guld, sølv  og bronze.  

I skrivende stund har jeg ikke fået ”Julebrevet” 

 

Sluttelig: 

 

Dette er ikke nogen Chartertur 
 

Og dermed mener jeg, at det er individuel transport frem til fælles rejsemål, altså jeg forudsætter, at 

deltagerne selv kan finde vej med gps, landkort m.v.  

Vær opmærksom på, at i vinbyerne er gaderne så smalle, at AC grupper let kommer fra hinanden, kør 

langsomt og forsigtigt, når vin traktorer bryder en AC kolonne, lad være med at stoppe op og vente på 

hinanden, - derfor skal I altid selv vide, hvordan I navigerer til næste sted.  

 

Ses vi hos Borntaler Hof, torsdag den 6.  Juli 2017 ? – så skriv til mig. – og skriv senest 20. juni 2017.  

Skriv medlemsnummer, navne på bilens besætning, bilens længde, hvor I kommer fra, og mobiltlf. , så laver 

jeg en oversigt til vinbonden og hans hjælpere.  

 

………………………………………………. 

 

Har du ikke fået vinfester nok, så kender jeg andre arrangementer og fester i området, - Se dog allerede nu 

på www.uas.fr - jeg tror det bliver ugen efter ovennævnte Vinfest. Også her har flere danske AC været med.  

 

Autocampisterne Jenny og Kai har besøgt vingården og optaget en videofilm derfra – se den på 

http://www.camperfolket.dk/borntaler-hof-osthofen/ 

 

Søndagen plejer vi at køre over til EuraMobil Autocamper fabrikken, ca. 30 km. – sæt GPS på ”undgå 

motorvej” –det er en meget smuk tur ad landeveje gennem vinmarker, og jævnligt med udsigt til 

vinmarkerne ovenfor Bingen og Rüdesheim…. Mandag formiddag går vi så ind på ”fabriks rundføring”, der 

afsluttes med Kaffe og en sandwich, og et evalueringsskema på engelsk/tysk. 

 

Med Camper hilsen 

 

Karsten Brendstrup Hansen + Ilse 

Medlem nr. 0100, 1008 og 2467 af diverse AC klubber 

 

PS ..  i 2014 havde jeg held til at låne et lille fly –  nedenstående er det bedste billede jeg fik med mig, - og 

ja,  jeg har pillet lidt i farverne. Det er svært at tælle, men da jeg kom tilbage fra min flyvetur, talte jeg 48 

Campere, 2 Campingvogne og et lille telt på pladsen. 

http://www.borntaler-hof.de/
http://www.uas.fr/
http://www.camperfolket.dk/borntaler-hof-osthofen/


 
 


