Bornholm, 5 dage 23. - 27. september 2019

Bornholm, 5 dage
Alt det bedste af skønne Bornholm
Klippeøen Bornholm er Danmarks dejligste ferieø og velsignet med flere solskinstimer end resten
af landet, så der er ikke noget at sige til, at mange vender tilbage år efter år. Vores hotel Balka
Strand i Nexø sørger for god mad, dejlige omgivelser og hyggelig bornholmsk stemning tæt ved
vandet. Hertil kommer flotte landskaber, en masse seværdigheder og ikke mindst lækre
delikatesser. Øen har deres egne specialiteter, så måske skal du nyde en sol over Gudhjem eller
en god øl fra Svaneke Bryggeri.

Program
Dato
23.09.19

Arrangør Program
Gislev
Afrejse
Tidlig busafgang fra Kolding over Fyn og Sjælland. På vejen serveres en
kop kaffe samt rundstykke. Videre over Øresunds-broen til Skåne,
gennem det skønne Sydsverige til Ystad og med færgen til Rønne. Ved
ankomst gøres stop i Rønne, med mulighed for tid på egen hånd, som
f.eks. kan bruges til et besøge keramikmuseet. Bussen fortsætter til Hotel
Balka Strand i Nexø, for indlogering i 4 nætter inkl. middag, 1 x øl, vin el.
vand til middagen samt aftenkaffe og eftermiddagskaffe.

24.09.19

Gislev

Flot klippelandskab, Hammershus og Helligdomsklipperne
Efter morgenmad afgang på en dagsudflugt, med kørsel gennem Hasle,
Helligpeder, Teglkås, Vang og Hammer havn frem til Nordeuropas største
borgruin, Hammershus, som ligger på en 74 m høj klippeknude. Herfra til
toppen af øen, Sandvig, Allinge. Vi følger nu østkysten, Sandkås, Tejn og
vi besøger Helligdomsklipperne.
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25.09.19

Gislev

Maleriske Christiansø eller dagen til fri disposition
Denne dag kan bruges til fri disposition eller man kan vælge at tage med
på turen til Christiansø, hvor der sejles fra Gudhjem. Christiansø har en
fantastisk natur, kun 80 indbyggere, og alt på øen er fredet. Øen er en
velbevaret kulturarv og har desuden spillet en vigtig rolle i at forsvare
Danmark tilbage i 1600-tallet, hvor svenskerne var vores arvefjende samt
i 1800-tallet under Englandskrigene. Evt. kan der arrangeres med en
super god lokal guide. Ved 20 tilmeldte kst det 90 kr pr person.

26.09.19

Gislev

Østerlars Rundkirke, Almindigen og Gudhjem
Dagsudflugten går til den største og flotteste af Bornholms 4 rundkirker
samt Almindingen - den store skov er et eldorado for naturelskere og
videre til Gudhjem, som er en af Danmarks smukkest beliggende byer også kaldet malernes by pga. byens specielle lys. Gå en tur mellem de
gamle velholdte huse eller besøg et af de små spændende
kunsthåndværksteder.

27.09.19

Gislev

Svaneke, røget sild, det sydlige Bornholm samt hjemrejse
Vi siger farvel til vores gæstfri værtspar med efterfølgende busafgang til
Dueodde, der har Danmarks måske bedste strand med det ekstremt fine
kvartssand. Herefter køre vi til Svaneke, hvor der er mulighed for at
smage den lokale øl, hjemmelavede bolcher og røget sild. Vi forlader
Svaneke hen efter frokost og køre bussen mod Rønne for sejlads til
Ystad. Videre gennem Sverige, Sjælland og Fyn for en forventet ankomst
kl. 21:00 i Kolding.

NB: Gislev forbeholder sig ret til at ændre på rækkefølgen i programforslaget m.m. såfremt
omstændighederne kræver det.

Hotel
Hotel Balka Strand
Boulevarden 9A, Balka
3730 Nexø
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Godt familiedrevet hotel beliggende kun 150 meter fra dejlige Balka Strand. Det moderne hotel har
reception, restaurant, bar og en dejlig opholdshave. Alle værelser har egen terrasse med
havemøbler, åben garderobe, bad og toilet, hårtørrer, strygejern, strygebræt, små svaleskabe, tv
og telefon. Værelserne er placeret i forskellige bygninger. Hotel Balka Strand byder også på
opvarmet swimmingpool (åben i højsæsonen og hen i september hvis vejret tillader det), skak,
minigolf og cykeludlejning.

Pris per person
Pris per person:

Kr. 3.950 (ved min. 45 betalende deltagere)

Følgende er inkluderet i prisen:














Kørsel i 4-Stjernet turistbus med flysæder, fodstøtter, luftdyser, toilet og køkken med
kaffemaskine og køleskab
Broafgift Storebælt tur/retur
Broafgift Øresundsbroen tur/retur
Færgeoverfart Ystad – Rønne tur/retur
Bus til disposition (under hensyntagen til køre- hviletidsbestemmelserne)
1 x kaffe samt rundstykke på udrejsen
Ophold i delt dobbeltværelse med bad/toilet
4 x morgenmad
4 x 3-retters middag eller buffet (afhængig af ugedag)
4 x en øl, vand eller vin til middagen samt aftenkaffe
4 x kaffe/the om eftermiddagen
Alle udflugter jf. program, ekskl. Entreer hvor andet ikke er nævnt
Chauffør er kørende rejseleder

Tillæg:











Enkeltværelse: Kr. 795 per person.
Sejltur Hammer Havn: godt kr. 75
Østerlars Rundkirke: kr. 20
Sejltur Christiansø: godt kr. 260
Evt. guide på Christiansø 90 kr. v.20 betalende.
Leje af alm. 7 gears damecykel på hotellet kr. 85,00 per cykel per dag
Leje af alm. 7 gears damecykel på hotellet kr. 50,00 for to timers leje
Entréer hvor ikke andet er nævnt.
Afbestillingsforsikring: Kr. 225 per person.
Rejseforsikring kan bestilles til deltagere, der ikke på forhånd er dækket gennem
familieforsikring eller andet. Særlig vigtig i denne forbindelse er hjemtransport i tilfælde af
sygdom. Det er ikke dækket af det gule/blå sygesikringskort.

Meddel venligst ved tilmelding, om du ønsker der arrangeres gå/cykelture på de 3 midterste
dage.
Meddel ligeledes ved tilmelding, om du ønsker at deltage i guidet rundvisning på
Christiansø.
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Opsamlingssted
Kolding: Nordkajen ud mod Jens Holms Vej, 6000 Kolding – overfor Godset & Kolding Banegård
eller efter nærmere aftale.

Visum – PAS (gældende for danske statsborgere)
Sverige: Nordiske borgere er visumfri i de nordiske lande.
Der gælder ingen pastvang for nordiske statsborgere, der rejser mellem de nordiske lande. Du skal
dog stadig kunne identificere dig og skal derfor medbringe en eller anden form for
billedlegitimation. Dit pas vil være velegnet som billedlegitimation og kræves undertiden af fly- og
færgeselskaber.
Der gennemføres ID-kontrol på rejser med tog, bus eller færge fra Danmark til Sverige og
grænsekontrol i Sverige, se mere herom på hjemmesiden for den danske ambassade i Stockholm
Kilde: www.um.dk
Det er den rejsendes eget ansvar at overholde ind- og udrejsereglerne. Det anbefales, at den
rejsende eventuelt kontakter pågældende lands ambassade for at få bekræftet ovenstående.

Tilmelding til IFA
Betaling og tilmelding foregår i uge 14
Tirsdag 2. april og torsdag d. 4. april er der åbent fra kl. 10.00 – 12.00 på kontoret i Parkhallen
I uge 14 – er det også muligt at tilmelde sig hos Vibse i Vamdrup
Undersøg hvilke udflugter og evt. tillæg du ønsker på turen til Bornholm – inden betaling.
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