Bornholm 2019
Avresa 16 juni

4 Dagar

Välkomna att följa med till denna lilla pärla i Östersjön, även kallad solskensön!
Bornholm har många ansikten. Allt från dramatisk klippkust till de ljuvligaste sandstränderna
och pittoreska fiskebyar. Så nära, men ändå så fjärran!
Dag1. Avresa från respektive hemort på morgonen enligt tid på resebeviset. Raster gör vi på lämpliga ställen.
Färden går mot Ystad där färjan ska ta oss över till vår semesterö. Ombord finns cafeteria och butik.
När vi kommit i land i Rönne (öns största stad) kör vi den lilla biten till vårt Hotell Griffen (www.hotelgriffen.dk)
där vi ska bo i tre nätter. Middag serveras oss på hotellet varje afton under vår vistelse.
Dag 2. Denna dag ska vi utforska den norra delen av ön. Vi inleder med ett besök i fiskebyn Gudhjem där vi vinkar
adjö till båten som går ut till Christiansö. Vidare far vi mot Helligdomsklipperne där vi får se den dramatiska klippkusten. Vi fortsätter sedan mot Bornholms kanske mest kända utflyktsmål; fästningen Hammershus. Här finns möjlighet att äta en lätt lunch på restaurangen. Vi ska också göra ett besök vid en av öns rundkyrkor innan vi åker tillbaka
till Rönne och vårt hotell.
Dag 3. Den andra utflyktsdagen styr vi mot södra delen av ön. Vi stannar till vid Ryttarknekten; ett utsiktstorn som
man kan vandra upp i för att beskåda en bedårande utsikt som sträcker sig över nästan hela ön. Även denna dag besöker vi en fiskeby; Svaneke för att njuta den lugna atmosfären. Vi fortsätter sedan till Snogebäck där vi får möjlighet
att avnjuta en fisk-och skaldjursbuffé till lunch på rökeriet. Den mest kända sandstranden på Bornholm ligger vid dess
södra udde; Dueodde. Vi beundrar den fina timglassanden och kanske tar vi ett litet fotbad! På hemväg till hotellet
besöker vi en vinbonde där vi får möjlighet att proviantera i gårdsbutiken. Här finns eget lokalproducerat vin, whisky
med mera till försäljning.
Dag 4. Vi checkar ut och tar farväl av Hotell Griffen för denna gång. Vi åker därefter bort mot hamnen och färjeläget.
Vid lunchtid är vi åter på svensk mark och styr den sista biten hemåt. Raster görs på lämpliga ställen och vi når våra
hemorter under aftonen.
Pris 5 295 kronor per person i dubbelrum.

Enkelrumstillägg 1 220 kronor per person.

I resans pris ingår: Bussresa, färjekostnader, vägskatter, frukost dag 2-4, middag dag 1-3, alla utflykter som anges i
programmet, reseledartjänst, avbeställningsskydd samt paketresemoms.
Valuta: Danska kronor DKK.

