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VIN fest – Borntaler Hof, D-67574 Osthofen - den 13 + 14. juli 2018 

Siden 2010 har 108 danske Campere med 213 personer ombord, deltaget i by- og vinfesten i Osthofen hos 

Ingrid og Benno Lang, - skal du med i 2018 ? 

Osthofen er en vin by ca. 75km. syd for Frankfurt am Main og ca.10 km. nord for Domkirke byen Worms, og 

ligger på vestsiden af Rhinen, gennemskåret af hovedvej B 9. 

På vingården er en officiel Stellplatz, som er registreret i Bord Atlas, Promobil m.fl. med både Ver- og 

Entsorgung. Disse faciliteter kan du ikke helt påregne under vinfesten, idet ejendommens gårdsplads fyldes 

med borde og bænke, scene til live musik 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 fiskefileter med diverse tilbehør, 

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

eller lignende, hertil kan vi drikke ejendommens røde produkter. 

Lørdag fra ved 13 `tiden, arrangeres traktor-vogn ture ud i vinmarkerne, og ved hjemkomsten går vi ind i 

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

på varer til afhentning søndag formiddag.  

Vil du med til VIN festen i 2018, skal du være dernede torsdag eftermiddag den 5. juli , så vi sammen kan 

disponere plads til dansker gruppen, inden de tyske, hollandske og svenske Campere myldrer ind, og fylder 

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

ferskvandsdunken er fyldt op. Før du kører op til Borntaler Hof, kan du nede i byen, på på byens festplads, 

som også er en Stellplatz, komme af med gylle og Gråvand og få påfyldt fersk vand, Til påfyldning af frisk 

vand, skal du bruge en 1 ” studs på din egen slange. 

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

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

Vil du med i 2018 ? – så skriv til mig på mail, så jeg sammen med ejendommens ejer, kan disponere 

pladserne.  

Hvad koster det ?  

Stellpladsen koster 8 Euro for torsdag – søndag, og pålægges din faktura for vinkøb. Fortæring fredag og 

lørdag under vinfesten, koster 10 – 15 Euro pr. næse pr. aften, lidt afhængig af hvilke retter i vælger. Vinen 

du drikker dertil ca. 2 Euro pr. glas. Søndag giver vi 4-6 Euro pr. flaske for, hvad vi er mange der synes er – 

super lækre vinprodukter. Jeg skal ikke have noget for min ”turledelse”, så længe vi kan nøjes med at 
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kommunikere på mail. Jeg køber også vin, og får 5 % rabat, og det gør i andre også, når I køber mere end X 

kasser. 

I juni 2018 vil jeg sende de tilmeldte en yderligere information om vingården, deltagerliste, cykelture i 

området, traktor- vogn tur lørdag, vinsmagningsarrangement og meget mere.  

Vingårdens hjemmeside er revideret og kan findes på www.borntaler-hof.de  som jeg anbefaler jer at 

studere, her vil I også finde den video, som Jenny og Kai optog dernede – Jenny taler dansk henvendt til dig, 

og tysk til andre.  

Tidligere deltagere, der har ladet sig registrere i kundedatabasen, plejer i december at få et ”Julebrev” med 

flere informationer fra Borntaler-Hof, prislister og andet. 

 

Skriv til mig snarest – karstenbh@webspeed.dk 

Søndagen kan vi evt. køre til - autocamperfabrikken Eura Mobil, ca. 30 km. ud gennem vinmarkerne, sæt gps 

til ”undgå motorvej” så får I en smuk tur med udsigt til Rüdesheim og Bingen og det kæmpe store 

mindesmærke på skrænterne ovenfor Rüdesheim. Mandag formiddag kl. 09.00 går vi ind i receptionen på 

fabrikken, og får en fabriks rundføring, der afsluttes med kaffe i kælderen + evt. en ”Semmel” (ligner et 

rundstykke med pålæg), og et evalueringsskema. Pudsigt som fabrikkens ”Integra” biler bliver populære i 

Danmark! 

Med Camper hilsen 

Karsten    

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

 

PS  i 2014 lånte jeg et lille fly, - nedenstående billede er derfra – der tælles 48 autocampere, 2 campingvogne 

og et lille telt på pladsen, da der var flest fredag eftermiddag. 
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