Solskinnsøya Bornholm.
Midt i den blå Østersjøen ligger den lille danske perlen Bornholm, Danmarks eneste klippeøy. Her finner du mange
små sjarmerende byer, rundkirker, røkerier og kunstnere, som alle er med på å gi øya en helt spesiell atmosfære.
Øya er også kjent som «Solskinnsøya».
Vi skal bo i byen Rønne, som er Bornholms sentrum for handel- og kulturliv. I den gamle bydelen ligger flotte
bindingsverkshus og gamle kjøpmannsgårder, som vitner om en tid da velstående skipsredere med utgangspunkt i
Rønne drev handel med hele verden.
Vi skal få oppleve mye av det øya har å by på. To dager er satt av til å oppleve både den nordre og søndre delen av
Bornholm og vi har med oss lokal guide under begge utfluktene.
Søndag 26. mai
Vi kjører sydover på E6, forbi Svinesund, Gøteborg, Falkenberg og havner i Ystad hvor fergen har avgang kl. 18:30.
Det blir benstrekk og lunsj underveis i Sverige. Båtturen tar 1t og 20 min.
Fremme i Rønne sjekker vi inn på Hotel Griffen, som vi skal bo på under oppholdet. Middag på hotellet.
Mandag 27. mai
I dag skal vi bli bedre kjent med den nordlige delen av Bornholm. Etter en liten rundtur i Rønne kjører vi inn i landet
gjennom Nyker, hvor Bornholms minste rundkirke ligger. Vi fortsetter mot dagens første stopp, Kræmmerhuset på
Strangegård, med kunsthåndverk og hageanlegg. I haven kan du se steinanlegg med hagedam, frukttrær, roser,
stauder og kjøkkenhagen. Videre skal vi oppleve Bornholms Tekniske Samling, sjarmerende byer og ikke minst
Hammershus – borgruinene fra middelalderen. Dagens lunsj blir på restaurant Brøddan i Gudhjem - en eksotisk liten
by med små gater, der du finner mange spesialbutikker.
I Østerlars blir det en nærmere titt på rundkirken, en av de fire som finnes på Bornholm. Vi er tilbake i Rønne ca. kl.
16:00 og det blir middag på hotellet.
Tirsdag 28. mai
Denne dagen har vi på egenhånd. Nå kan vi utforske byen Rønne, eller kanskje se mer av øya på leid sykkel? Lunsj på
egenhånd og middag på hotellet.
Onsdag 29. mai
Nå er det den sørlige delen av Bornholm som står på programmet. Vi skal få med oss innlandet på øya og besøker
vingården Ll. Gadegaard, hvor det blir omvisning og prøvesmaking.
Videre besøker vi Dueodde, som er Bornholms sydligste punkt. Der er sanden så fin at Napoleon visstnok brukte den
i sitt timeglass! Vi kjører videre gjennom Nexø, Bornholms nest største by, og til Snogebæk. Stemningen i byen er
unik i sommerhalvåret hvor blant annet de mange utendørsrestaurantene bidrar til nesten sydlandsk stemning.
Videre kjører vi til Bornholms østligste kjøpstad, Svaneke. Her blir det servert lunsj på restaurant Bryghuset. Svaneke
er en av Bornholms flotteste byer med flotte bindingsverkshus, dette er også en livlig by med ølbryggerier, gallerier,
designertøy og mye annet. Turen går så inn i landet mot Almindingen, Bornholms største skog. Det blir kaffe og kake
i en av restaurantene i skogen før vi returnerer til Rønne ca kl. 16:00. Middag på hotellet.
Torsdag 30. mai
I dag blir det lang og god frokost før vi pakker bussen og er klare til avreise. Båtavgang fra Rønne kl. 10:30, vi er
fremme i Ystad kl. 11:50. Turen går nordover, vi møter E6 og følger den til Oslo. Det blir stopp for lunsj og benstrekk
underveis. Sen hjemkomst.
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Pris kr 8.450,- pr. person som inkluderer:
 Komfortabel turistbuss på hele reisen
 Reiseleder
 Fergeoverfarten Ystad – Rønne tur/retur
 4 netter på Hotel Griffen i dobbeltrom med halvpensjon
 6 timers utflukt på Nord-Bornholm med lunsj, ettermiddagskaffe og entreer underveis
 6 timers utflukt på Syd-Bornholm med lunsj, vinsmaking og entreer underveis
 Lunsj dag 1 og 5 i Sverige

Tillegg:
Enkeltrom kr. 1.300,
Balkong/havutsikt kr. 1.100,- pr. rom
Avbestillingsforsikring kr. 450,-
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