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BORNHOLM
Avreise 19.juli - 6 dager kr. 9690,Bornholm:
Øst for det danske fastlandet
ligger den vakre klippeøya
Bornholm i Østersjøen. Øya
har flere soldager enn noe
annet sted i Danmark og
preges av spektakulære
klipper i nord, vakre
sandstrender, skogkledde åser
og bugnende blomsterenger –
kort sagt et paradis for kropp
og sjel. Her kan man nyte
deilige smaker og kjenne
duften av blomster og hav,
høre havet bruse og rusle en
stille tur i det vakre, flate
landskapet, på trygg avstand
fra hverdag og stress.
Tettstedene på øya er idylliske
og små, og spesielt
sjarmerende er byen Rønne,
med sine gamle bindingsverkshus og brosteinsbelagte gater.

Dag for dag program:
Dag 1: Østlandet - Halmstad
Om morgenen laster vi bussen og setter kursen for Halmstad i SørSverige hvor vi skal bo en natt på Scandic Hallandia Hotell. Vi nyter
en god middag på hotellet og hygger oss sammen med trivelige
medreisende.

Dag 2: Halmstad - Rønne
Etter en god frokost fortsetter vi turen videre sørover langs den
svenske kysten. På vår vei mot Bornholm passerer vi Helsingborg og
avkjøringen til Trelleborg før vi kommer frem til Ystad. Vi skal ferge
over til Rønne på Bornholm kl.15.30. Ved ankomst 16.50 kjører vi til
vårt flotte hotell Griﬃn Spa hvor vi sjekker inn for 3 netter. Alle rom
med havsutsikt og balkong. Felles middag
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Dag 3: Bornholm rundt - Utflukt til whisky- og
calvadosprodusenten Lille Gadegård
I dag skal vi utforske Bornholm.Vi har med oss en lokalguide hele
dagen for å få med oss mest mulig - fra Nordens største
festningsruin, Hammershus, til Danmarks minste by, Gudhjem.
Lunsjen inntar vi på øyas eldste røkeri, Gudhjem Rögeri. Der står
det dekket en velsmakende fiskebuﬀet til oss, med mange av
spesialitetene som har gjort øya så berømt. På ettermiddagen er det
tørsten som skal tilfredsstilles. Da går ferden videre til Lille
Gadegård. Her produserer Jesper Paulsen Danmarks første whisky,
et produkt han selv beskriver som ”en blind manns verk hvis
målgruppe er kvinner over 40 år”. Vi tar sjansen og smaker på både
whisky og calvados, før vi kan handle litt i gårdens butikk som
bugner av godsaker vi må frakte hjem på kvoten vår. Cirka kl. 17.00
er vi tilbake på hotellet.

Dag 4: Rønne - guidet bytur

Reisefakta:
• Bussreise
• 5 hotellovernattinger med

plass i dobbeltrom

På formiddagen tar vår lokale guide oss med på rundtur i Rønne.
Underveis blir vi bedre kjent med denne sjarmerende lille byen som
er administrasjonssenter for Bornholm. Vi rusler gjennom
brosteinsbelagte gater, forbi lave historiske hus i gamlebyen og lar
oss imponere av fyrtårnet fra 1800 tallet. Den idylliske havnen yrer
av liv med fiskebåter som legger til og fra. I St. Niclas- kirken kan vi
beundre gjenstander fra 1300-tallet. Etter rundturen er resten av
dagen til egen disposisjon.

• Ferge Ystad - Rønne t/r
• 5 frokost
• 5 middag
• Guidet rundtur i Rønne
• Reiseleder

Dag 5: Fra Rønne til Ystad med ferge - Gøteborg
Vårt opphold på Bornholm er over for denne gang. Kl.10.30 går
båten vår tilbake til Sverige. Vi tar fatt på turen nordover langs den
vakre, svenske kysten og overnatter på Hotel Scandic Backadal i
Göteborg.

Tillegg: Enkletrom kr. 2690,Utflukter: Bornholm rundt, samt
prøvesmaking av whisky og
calvados kr. 500,Reisevaluta: Danske og svenske
kroner, debet- og/eller kredittkort

Dag 6: Gøteborg - Østlandet
Etter frokost ruller vi videre mot Norge og på formiddagen passerer
vi grensen til Norge. I løpet av kvelden er alle hjemme.

