Idylliske Bornholm
- ekte Bornholmske originaler
Midt i Østersjøen ligger Bornholm, solen og kontrastenes øy. Med stupbratte klipper,
dype daler og idylliske småbyer. Bornholm kan takke havet og klippene for sitt
spesielle milde klima og beliggenheten ute i Østersjøen, for de mange soltimene. I
sør finner du Dueodde, Europas hviteste sandstrand. Fortid og nåtid går hånd i hånd
og viser oss sine borgruiner, forsvarsverker, helleristninger og rundkirker. Sammen
med fiskehavner, røkerier, verksted med glassblåsing, samt koselige hoteller og
kroer, danner det hele en idyllisk atmosfære. Bli med oss til denne ferieøya, hvor
opplevelser og rekreasjon går hånd i hånd, til glede for tusenvis av turister år etter år.
Dag 1. Hjemsted – Skåne
Turen går gjennom Østfold over til Sverige med ankomst Skåne utpå ettermiddagen.
Vi kjører til Röstånga Gjästgivaregård for overnatting med middagsservering.
Dag 2. Skåne – Bornholm
Videre til Ystad med overfart til Rønne. Om
bord anbefaler vi å innta en lett lunsj før
ankomst Rønne. Ved ankomst kjører vi til
Hotell Griffen for innsjekk. Vi anbefaler en
spasertur til sentrum før middagsservering.
Etter middagen besøker vi Nord Europas
største borgruin – Hammershus. Her
møter vi en av borgens 350 år gamle
beboer som forteller om sitt lange liv. Hva
spiste de? Hvorfor drakk hver mann 6-12
liter øl om dagen? En spennende kveld.
Dag 3. Bornholm med lokalguide
I den gamle købstad Hasle var sildeindustrien tidligere ganske
stor. Her besøker vi Bornholms siste røkeri, hvor de stadig vekk
røker sild i åpen ovn. Røket sild kalles også for ”bornholmernes
gull”. Vi skal naturligvis prøvesmake. Bornholm er kjent for sine
fire rundkirker og vi besøker en av de. Kirkene ble bygget på
1200-tallet og tjente etter all sannsynlighet som festningsverker
i ufredstider. Lunsjen venter på spennende Cafe Verftet i
Sandvig. Turen fortsetter langs den vakre kysten til Gudhjem.
Biler og busser snegler seg gjennom de smale, bratte gatene
ned til havnen. En spasertur vitner om en flott restaurering og
bevaring av det opprinelige miljøet. Dagens siste stopp blir ved
Kræmmerhuset. Hagen er i seg selv en skue for øyet med
blomsterbinding og smijernsarbeider- alt sammen utført av
familiens medlemmer.

Dag 4. Bornholm
I dag besøker vi Forsvarsmuseet. Lunsjen spiser vi på vingården hos Ll. Gadegaard.
Vinbonden tar imot oss og forteller om produksjonen. Etter lunsj fortsetter vi langs
kysten forbi det hyggelige fiskeleie Snogebæk, videre gjennom fiskeribyen Nexø til
den for Bornholm, så typiske kystby Årsdale. Her besøker vi byens fine, gamle mølle,
som i mange år har kvernet mel til bornholmerne. Danmarks østligste og minste
købstad heter Svaneke. I 1975 fikk byen tildelt Den Europeiske Gullmedalje for sin
”konsekvente bevaring av den typiske lille byens historiske karakter”. Ute på landet
skal vi besøke Slagtermester Jørgen og smake hans fantastiske pølser og skinker.
Dag 5. Bornholm – København
Vi kjører til ferjeterminalen med båtavgang
kl.10.30. Straks etter ankomst Ystad kjører
vi over den nye Øresundbroen til
København hvor det blir litt tid på
egenhånd før vi går om bord i DFDS for
Oslo.
Dag 6. Oslo – Hjemsted
Frokost om bord før vi samles i bussen og
kjører tilbake til vårt hjemsted. Etter noen
blomstrende og duftene dager takker vi for
turen, på gjensyn!

REISEFAKTA:
6 dagers tur
Avreisedato: 06.08
Pris pr. person: kr. 7.595.Prisen inkluderer:
 Buss følger under oppholdet
 Reiseleder fra Haverstad Turbiler
 Bornholmstrafikken, Ystad – Rønne tur og retur
 4 Hotellovernattinger, inkludert 4 middager, 4 frokoster
 Besøk til Hammershus, Rundkirke og Årsdale mølle
 Lokalguide i følge program
 Røket sild med tilbehør på Silderøkeri
 Lunsj på Cafe Værftet
 Vinsmaking og lunsjbuffe på LI Gadegaard
 DFDS, København – Oslo inkludert 1 middag, 1 frokost
Tillegg i prisen:
 Enkeltrom kr.1.155. Havutsikt kr. 250.- pr. person
Påstigningsrute:
D – se side 67
Påmelding:
Haverstad Turbiler tlf. 61 29 61 47

