©Mariusz Switulski

Bornholm
– solskinnsøya i Østersjøen
Dueodde Fyr

– NÅR BARE DET BESTE ER GODT NOK!
Med sitt milde klima, mange soltimer, varierte landskap og idylliske
beliggenhet, inviterer Bornholm til avslapping og opplevelser!
Øya kan takke havet og klippene for sitt milde klima, og beliggenheten
midt i Østersjøen for de mange soltimene. Den 4 mil lange øya kalles
gjerne Kontrastenes øy. I nord er det klipper og fjell, midt på øya ligger
et av Danmarks største skogsområder, og i sør er landskapet flatt.

Under vårt opphold på Bornholm skal vi ut på interessante utflukter.
Vi setter av to halve dager for sightseeing, én på den nordlige, én på
den sørlige delen av øya. På denne turen får vi også en trivelig bussreise
og to behagelige krysninger med DFDS Seaways ferjer mellom Oslo
og København.
Les mer på side 2
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På vestkysten ligger idylliske Rønne med sine røde og okerfargede
bindingsverkshus og brosteinsbelagte gater. I Rønne finner vi Hotel
Griffen, totalrenovert i mai 2017, og med ett av Nordens beste
spa-anlegg! Herlighetene strekker seg over 1000 kvadratmeter og når
været tillater det åpnes dørene til en utendørs jacuzzi og saltsjøbadet
hvor man bader i oppvarmet sjøvann. Vi har booket rom med balkong
og havsutsikt – bare det beste er godt nok! Med gåavstand til sentrum,
lystbåthavnen og en hyggelig sandstrand, er det alltid noe å ta seg til
like i nærheten!

TURFAKTA
Avreise: 29. juni • Varighet: 7 dager
Avreise fra: Trondheim, Melhus, Orkanger, Oppdal og Tynset
Turprisen inkluderer: Bussreise med reiseleder i flg. turbeskrivelse,
2 overnattinger i innvendig lugar DFDS Seaways Oslo-København t/r,
ferje fra Ystad-Rønne t/r, 4 overnattinger på Hotel Griffen i Rønne på
Bornholm, 6 frokoster, 1 lunsj, 7 middager og 2 x halvdags utflukter
med lokalguide på Bornholm.
Pris pr. person: kr. 13.950,Tillegg for enkeltrom/enkeltlugar: kr. 2.800,Tillegg for utvendig lugar DFDS t/r: kr. 650,- pr. person
Valuta: Danske kroner.
Denne reisen krever gyldig legitimasjon.
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Hotel Griffen

UTFLUKTENE PÅ BORNHOLM
I løpet av oppholdet på Bornholm skal vi ut på forskjellige utflukter og oppleve
øyas mest kjente severdigheter. Vi kan nevne: Rytterknægten – Bornholms
høyeste punkt med 162 m.o.h., Østerlars Rundkirke, Hammershus Slottsruin,
Dueodde Fyr og selvsagt skal vi besøke et av øyas mange berømte silderøkeri.
Småbyene Allinge og Gudhjem blir også besøkt.
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Hotel Griffen: Vi gjør oppmerksom på at dobbeltrommene med havutsikt
og balkong har dobbelt seng (ikke separate senger).
Rønne

REISERUTE
Dag 1:
Til Oslo – DFDS Seaways ferje til København – avgang kl. 16:30
Dag 2:
København – Ystad – hurtigferje til Rønne på Bornholm
Avgang Ystad kl. 16:30 – ankomst Bornholm kl. 17:50
Dag 3:
Heldags tur med buss og lokalguide til den nordlige delen av Bornholm.
Lunsj inkludert i Gudhjem.
Dag 4:
Dagen er til fri disposisjon
Østerlars Rundkirke

Dag 5:
Halvdags tur med buss og lokalguide til den sørlige delen av Bornholm.
Dag 6:
Bornholm – hurtigferje til Ystad – København – DFDS Seaways ferje til Oslo
Avgang fra Bornholm kl. 10:30 – ankomst Ystad kl. 11:50.
Avgang København kl 16:30

Hammershus Slottsruin

Telefon 72 49 57 50
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Dag 7:
Oslo – hjem

