Danske Seniorer Hinnerup

for klippeøen eller solskinsøen. Bornholm har en særdelesBornholm - øen beliggende i den allerøstligste ende
af Danmark, i Østersøen. Bornholm kaldes også stor del af
Danmarks rundkirker, 4 ud af i alt 7. Bornholm har et areal
på 600 km²[ og ca. 40.000 indbyggere.
PROGRAM

Solskinsøen Bornholm
14. til 18. juli 2019

Rejse garanti nr. 2414 Herning Turist

Den 14. juli. Afgang Foldby kl. 06.30, Rylevej 06.40, Hinnerup Gl. Station kl.06.45, Søften Forsamlingshus 07.00
Vi kører til Århus, hvorfra vi med Mols Linien sejler til Sjællands Odde. Ned gennem Sjælland. Vi passerer Holbæk,
Roskilde og København. Ud på Amager og via Øresundsbroen/tunnelen til Sverige. Vi fortsætter til det sydlige Sverige. Fra Ystad sejler vi til Rønne, hvortil vi ankommer kl.
15.50. Vi kører nordpå en lille times tid og kommer til Allinge/Sandvig, hvor vi indlogerer os på Hotel Pepita, særdeles
centralt beliggende midt i byen, kun 150 meter fra Strandpromenaden.

Hotellet er i 2 plan og særdeles hyggeligt indrettet. Alle værelser med bad/toilet. Dejlig have med udendørsservering.
Morgenbuffet. Tag selv kaffe og kage om eftermiddagen
(ikke på ankomstdagen). Aftensmad med vand-øl-vin ad
libitum. En aften med levende musik og dans.

Natur, klipper og rundkirke.
Svaneke en af de meget smukke byer langs kysten. Her kan
vi udover at se de mange smukke gamle bygninger og havneområdet, beundre den gamle købmandsgård, og meget andet.
Vi fortsætter til Bornholms højeste punkt, Rytterknægten. Vi
skal naturligvis også besøge øens største rundkirke, Østerlars
Sand og ”storby”. Vi kører til Dueodde hvor vi skal opleve
Danmarks fineste og hvideste sandstrand. Senere til øens
”hovedstad” Rønne. Her bliver der mulighed for at se byen på
egen hånd og måske nyde et eller andet på en de mange fortovscafeer, shoppe lidt eller hvad man du har lyst til.
Hjem igen.
Efter morgenmaden kører vi til Rønne, hvorfra vi sejler til
Ystad i Sverige. Via Øresundsbroen/tunnelen, forbi København – tværs over Sjælland, til Fyn. Over Lillebælt til Jylland.
Vi er tilbage i Hinnerup ca. kl.19.00

Udflugter
Nordbornholm
Kort køretur og vi er ved Hammershus, Nordeuropas største og mest imponerende borgruin. Borgen er anlagt i slutningen af 1200 tallet for at befæste øen. Borgen var i mere
end 500 år fæstning for Bornholms skiftende magthavere.
Vi oplever den smukke klippestrækning langs østkysten, der kulminerer med den dramatiske natur ved Helligdomsklipperne. Vi fortsætter til Gudhjem, byen med de
mange smukke huse, silderøgerier, glaspusteri, keramik,
kunstnere samt et spændende havne miljø.

Pris pr. person, kr. 4.195,00.
Depositum kr. 500,00, betales ved tilmelding. Restbeløb opkræves af Herning Turist.
Dette dækker: Buskørsel, færger, broafgifter. Hotel med morgen og aftensmad, begyndende med aftensmad turens første
dag, og sluttende med morgenmad turens sidste dag. Om
aftenen øl-vin-vand ad libitum til maden. Eftermiddagskaffe
med brød, mandag, tirsdag og onsdag. Udflugter. Evt. entre er
ikke inkluderet. Rejseleder på hele turen samt lokal guide på
Bornholm. Tillæg for enkeltværelse kr. 700,00
Tilmelding til:
Rita Jaque, tlf. 40420535, mail: rita.skjoldan@gmail.com

