Bornholm

Bornholm med sin klippiga kust, fiskelägen och byar, sina vackra skogar
och härliga stränder, sina rundkyrkor och minnesmärken, det danska
gemytet – Bornholm måste upplevas!
DAG 1
Vi åker söderut genom vårt vackra
Sverige. Givetvis gör vi stopp för
intagande av fika och en tidig middag.
Färden går mot vår avgångshamn Y
stad och vi kommer att få en behaglig
båttur. Vi anländer till huvudorten på
Bornholm – Rönne. Här inkvarteras vi
på Hotel Griffen, beläget nere vid
hamnen och med omedelbar närhet
till centrum.

naturscenerier. Gamla borgar och
slott, som exempelvis Hammershus –
beläget på sin klippa 74 meter över
Östersjön. Det är den bäst bevarade
medeltida försvarsanläggningen i
Norden näst Ringmuren i Visby.
Vi passerar den nordligaste delen av
Bornholm med tvillingstäderna
Sandvig och Allinge. Vi kör söderut
längs ”Bornholms Riviera” – en kantig
kuststräcka som präglas utav klippor
och små vikar med ett rikt fågelliv. Vi
DAG 2
Vi börjar dagen med en härlig frukost. stannar till vid Helligdomsklipporna
där vi kan studera Bornholms klippor
Denna dag ska vi göra en rundtur till
de norra delarna av ön. Hela dagen har på nära håll. Därefter fortsätter vår
färd mot Gudhjem, en underbar idyll
vi sällskap av en lokalguide. Vi får
med branta gator och sköna hus där
uppleva vackra klippformationer och

blommor frodas. Vi åker med bussen
på de slingrande gatorna i byn ner till
hamnen där ”Pelle Erövraren”
spelades in.
Inte långt från Gudhjem ligger Österlars Rundkirke. Vi gör ett besök i kyrkan, som är den största av de fyra
rundkyrkorna som finns på ön. Åter
mot hotellet för någon timmes avkoppling innan vi samlas till middag.
DAG 3
Dagen inleder vi med frukost. Idag ska
vi göra en rundtur till de södra delarna
av Bornholm. För att få ut det mesta
av vår vistelse kommer vi även idag att
få sällskap av en lokalguide.
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Vi börjar med en rundtur i Rönne för
att därefter åka till Vingården Lille
Gadegaard. Här berättar och visar vinbonden själv runt på vingården. och vi
får smaka på 3 olika viner från gården.
Sedan besöker vi det säregna landskapet vid sydpunkten utav ön – Due
Odde, med den otroligt vita sanden.
Här är sanden så fin att den tidigare
användes vid tillverkning av timglas.
Dagens lunch blir traditionell fiskbuffé
på rökeriet i Snogebäk. Under eftermiddagen kommer vi förbi de pittoreska städerna Nexö och Svaneke.
Nexö är den näst största staden på
Bornholm. Det är en stad som i allra
högsta grad präglas av fiske. Svaneke
är en av de bäst bevarade städerna
med gammal stil i Danmark. För övrigt
är det också den stad där solen skiner
först i hela Danmark. Vi passerar Almindningen, den tredje största skogen
i Danmark. Denna lummiga skog är ett
populärt utflyktsmål för bornholmarna. Vi kommer till ”blomsterstaden”

Åkirkeby, den enda staden som ligger
inne i landet. Framåt kvällen kommer
vi åter till vårt hotell för en stunds avkoppling, innan det åter är dags för
gemensam middag.
DAG 4
Idag gör ni vad ni vill så varför inte
passa på att sola och bada, hyra en
cykel eller bara strosa omkring i Rönne
och njuta av öns charm. Tillsammans
med vår reseledare gör vi upp en
lämplig färdväg för bussen. På
eftermiddagen tillbaka tillhotellet för
middag.

FAKTA
PRIS
7650 kr
7-11 augusti 2019

I PRISET INGÅR:
• Bussresa i helturistbuss
• Reseledares tjänster
• Del i dubbelrum 4 nätter
• 5 frukostar
• Middagar, luncher, entréer och
guidning enl. program
DAG 5
•
Vinprovning på Lille Gadegaard
Som vanligt startar vi med frukost. Vår
(3
sorter)
båt avgår på morgonen mot Ystad och
så småningom har vi svensk mark
under våra fötter igen. Framåt kvällen
kommer vi åter till våra hemorter efter
en trevlig resa till Solskensön – Bornholm.

Vid bokning före 1 februari 200 kr i
rabatt.
Avbeställningsskydd: 200:Med reservation för valutaförändringar. Valuta: Danska kronor.
Anslutningsbuss från Dalarna
+200-350 kr
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