BORNHOLM
5 DAGER

«Bornholm er en av
Danmarks østligste
øyer og kalles også for
klippeøya, siden
klippeforekomster er
vanlige. Øyas høyeste
punkt er
Rytterknægten,
162moh»

«Det som vil gjør dette
til en minneverdig
reise, er tiden dere får
sammen i vår
komfortable og
moderne turbuss»
Team Tour

«Vi har de beste
bussene og de
hyggeligste sjåførene»
- Team Tour

Opplev Bornholm med oss!
Øya med de mange severdigheter. Denne solskinnsøya i
Østersjøen er kjent blant annet for sine rundkirker, små fiskerlandsbyer med den utsøkte silden, flott
natur med mer. Ivaretatt av guide på alle aktivitetene på Bornholm og Christiansø, vil vi se at
avstandene er små og opplevelsene store.
Dag 1: Drammen - København.
Avreise fra Drammen rutebilstasjon til Akershusstranda hvor vi gar om bord i DFDS Crown
Seaways med avgang til København kl. 16.30. Innkvartering i doble innv. lugarer.
Pa kvelden forsyner oss av det rikholdige koldtbordet.
Dag 2: Syd Bornholm.
Etter en god frokost legger vi til kai i København og gar ombord i bussen var og kjører til Ystad.
Kl. 12.30 Ferge avgang fra Ystad til Rønne med ankomst Bornholm kl. 13.50. Guiden møter oss
ved fergeterminalen og tar oss med pa en spennende 3 timers rundtur pa Syd Bornholm hvor vi
besøker Nexø, Balka, og Dueodde og turen avsluttes med et besøk pa vingarden Li. Gadegaard.
Dag 3 og 4: Bornholm og Christiansø.
Pa disse to dagene reiser vi rundt med lokalguide og vi far se det meste av hva øya har a by pa. Vi
far en dag pa øyas nordligste halvdel og en tur til Christiansø. Vi skal selvfølgelig besøke et av de
mange silderøkeriene som finnes pa øya, Østerlars
Rundkirke, Helligdomsklipperne, Gudhjem og Christiansø
og mange andre interessante og idylliske steder. Frokost og
middag spiser vi pa hotellet, mens lunsjene inntas pa
koselige restauranter langs utflukts rutene vare.
Dag 5:
Bornholm - Drammen.
Frokost pa hotellet.
Kl. 09.30 Forlater vi hotell Griffen og kjører til fergekaien.
Kl. 10.30 Avgang med fergen fra Rønne til Ystad med Leonora Katamaran.
Kl. 14.30 2-retters lunsj pa Bjørkeng Varberg veikro.
Kl. 17.30 Vi tar en benstrekk pa Haberg hvor det blir mulighet for a kjøpe noe a bite i.
Kl. 21.20 Drammen rutebilstasjon.
Pris på forespørsel fra kontoret
Prisen inkluderer:
Transport:
•

Busstransport i moderne turistbuss fra Team Tour.

•

Båtreisen med DFDS fra Oslo - København.

•

Fergeoverfarten Ystad-Rønne t/r.

•

Båtbillett Gudhjem-Christiansø t/r.

Overnatting:
•

Påmelding til:

3 netter på 4-stjerners hotell i Rønne.

Måltider:
•

4 middager, 4 frokoster og 4 lunsjer.

Utflukter:

Reisearrangør:
Team Tour AS, Øvre Eikervei 83 A, 3048 Drammen

•

Besøk på vingården Li. Gadegaard med vinsmaking.

•

Utflukter i hht. Program.

•

Inngang til Østerlars Rundkirke.

Annet:
•

Lokalguide med på alle utfluktene.

