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Bornholm - 11.-15. september 2023
Den vesle øya Bornholm byr på helt unike opplevelser både når det gjelder natur og kultur.
Bornholm er så lite at det blir tid til mange opplevelser på ganske så kort tid. Se bare her:

Mandag 11. september: Etter avtale oppsamling i Vestfold og ander steder sørvest for Oslo. Det blir avgang
fra Oslo S kl. 09.00. Vi følger E6 sørover og inn i Sverige der vi vil få lunsj ved Björkäng litt etter at Göteborg
er passert. Ca. kl. 18.00 er det ankomst i Ystad der vi tar fergen over til Rønne og får middag om bord.
Innsjekking for tre overnattinger på Griffen Spa Hotel sentralt i Rønne. Her er det mulighet for tilkjøp av rom
med balkong og havutsikt. Spaanlegget har åpent til kl. 21.00 så for de raske er det mulig å rekke det også.
Tirsdag 12. september: Etter en lekker morgenbuffet får vi en guidet omvisning i Rønne og hører bl.a. om
de dramatiske fredsdagene i 1945, mens vi vandrer gjennom krokete gater og forbi bindingsverkshus. Vi kjører
deretter til Svaneke på øyas østside for lunsj, før vi besøker en av Europas fineste strender, Dueoddestrand,
og Martin Andersen Nexøs Hus. Det blir et stopp i Ekkodalen på vei hjem. Middag på Griffen igjen.
Onsdag 13. september: Om vi klarer å løsrive oss fra morgenbuffeten blir det avgang på tur kl. 9.30 med
besøk i Østerlars Rundkirke, før dagens lunsj blir i Gudhjem.Etter lunsj besøk på Bornholms kunstmuseum
og ved den imponerende festningsruinen Hammershus. Ennå engang middag på Griffen.
Torsdag 14. september: I dag sjekker vi ut fra hotellet og tar fergen tilbake til Ystad. Det vil bli lunsj og stopp
i Skåne, før det går over Øresundsbroen til København. Her sjekker vi inn på DFDSs rute til Oslo og får
cruisefølelsen sammen med middag om bord.
Fredag 15. september: Det blir ankomst på Vippetangen i Oslo kl. 10.00, hvoretter Johan vil kjøre videre
sørover og etter hvert komme frem til avstigningsstedene.

Pris: kr 10.900,- per person i dobbeltrom. Enkeltromstillegg: 2.200,-
På Griffen Spa Hotel kan havutsikt bestilles i tillegg for kr. 475,- i tillegg per natt. MÅ opplyses ved bestilling.

Prisen inkluderer:

transport med moderne 1. klasses turbuss littrar reiseleder alle besøk og omvisninger

fire overnattinger i dobbeltrom/-lugar alle måltider: 4 middager, 4 lunsjer og 5 frokoster

Påmeldingsfrist: følger

Svaneke kirke «Sol over Gudhjem» Griffen Spa Hotel Martin Andersen Nexøs Hus


