
RejsefaktaRejsefaktaRejsefaktaRejsefakta: 
 

Pris:      Kr. 4.698,- 

Enkeltværelses�llæg:  Kr. 800,- 
 

Prisen inkludererPrisen inkludererPrisen inkludererPrisen inkluderer    
• Bus i 5 dage 

• Kaffe og rundstykke 1. dag 

• Færge Ystad - Rønne Tur/Retur 

• Broafgi+ Storebælt og Øresund Tur/Retur 

• Overnatning på Hotel Allinge i 4 næ4er med daglig morgenmad 

• Daglig a+enbuffet på hotellet, hvor der er all inclusive drikkevarer fra kl. 

18 - 21 (vin, øl, vand og kaffe) 

• Program som beskrevet 

• Entré �l Øster Lars rundkirke 

• Håndmadder �l frokost i Almindingen 

• Sild i Gudhjem 

• Dansk rejseleder 
 

Evt. øvrige entréer er ikke inkl. 

Runeto�en 14 . 8210 Aarhus V . Tlf. 86 39 43 66   

Info@degraabusser.dk . Rejsegaran"fond nr. 2443 

Hotel Allinge · 3770 Allinge Hotel Allinge · 3770 Allinge Hotel Allinge · 3770 Allinge Hotel Allinge · 3770 Allinge     
Telefon Telefon Telefon Telefon 56 48 00 2556 48 00 2556 48 00 2556 48 00 25    · www.hotelallinge.dk· www.hotelallinge.dk· www.hotelallinge.dk· www.hotelallinge.dk    
De4e hotel ligger i kystbyen Allinge på Nordbornholm, 5 minu4ers kørsel 
fra Sandvig Strand. Gæsterne har adgang �l en tv-stue, opholdsstue og 
gra�s WiFi. 
Samtlige værelser på Hotel Allinge har fladskærms-tv, træmøbler og neu-
trale farver. De har desuden alle eget bad og toilet. 

Kr.  

4.698,- 

Bornholm, Bornholm, Bornholm. Du, min dejlige ferieø! Så sandt som sunget af Ib Mossin i 

”Far #l fire på Bornholm” har Danmarks dejligste ferieø mange #ng at byde på: En natur 

som er meget forskellig fra resten af Danmark, charmerende byer, Nordeuropas største 

ruinkompleks og meget mere. Vi skal bo på det dejlige Hotel Allinge. 

rejs i godt selskab 

Sydvestjysk Landbo Senior Sydvestjysk Landbo Senior Sydvestjysk Landbo Senior Sydvestjysk Landbo Senior     
arrangerer en dejlig 5-dages tur �l  

Bornholm   Bornholm   Bornholm   Bornholm       
    

14.09. 14.09. 14.09. 14.09. ----    18.09. 201918.09. 201918.09. 201918.09. 2019    



Opsamling: Opsamling: Opsamling: Opsamling:     Ribe, pRibe, pRibe, pRibe, p----plads mellem kvickly og Føtexplads mellem kvickly og Føtexplads mellem kvickly og Føtexplads mellem kvickly og Føtex    kl. 08:00kl. 08:00kl. 08:00kl. 08:00    
        Bramming, Industrivej 21Bramming, Industrivej 21Bramming, Industrivej 21Bramming, Industrivej 21            kl. 08:30kl. 08:30kl. 08:30kl. 08:30    
        Korskroen v/ShellKorskroen v/ShellKorskroen v/ShellKorskroen v/Shell                kl. 08:45kl. 08:45kl. 08:45kl. 08:45    
1. dag1. dag1. dag1. dag    
E+er opsamling går turen over Fyn og Storebæltsbroen �l København. Undervejs 
nyder vi kaffe og rundstykke. (Husk at medbringe madpakke �l frokost). Her har vi 
�d �l at køre en lille tur rundt i hovedstaden, inden vi kører over Øresundsbroen �l 
Sverige. Her kører vi af motorvejen og tager den smukke rute ned langs kysten. Vi 
kommer forbi Trelleborg, Böste og Abbekås inden vi kommer �l Ystad. Herfra tager 
vi færgen, der sejler os �l Rønne på Bornholm. E+er ankomst kører vi �l vort hotel i 
Allinge og om a+enen nyder vi middag i hotellets restaurant.  
  
2. dag2. dag2. dag2. dag    
E+er morgenmaden kører vi �l Ry4erknægten, Bornholms højeste punkt, hvor der 
er mulighed for at gå en tur op i tårnet. Herfra fortsæ4er vi �l Natur Bornholm, der 
ligger i Åkirkeby. Her er det som at tage en tur med en �dsmaskine gennem 1.700 
millioner år af Bornholmsk historie. Vi oplever jordskælv, dinosaurer, levende kro-
kodiller, søuhyrer i Østersøakavriet og en fantas�sk bisonuds�lling. E+er at have 
været her, får vi en helt anden forståelse for den fantas�ske natur vi kommer �l at 
møde på øen de næste dage. Fra Åkirkeby fortsæ4er vi �l Slau’s Stene, hvor bl.a. 
slaget over Rønne i 1945 og en del af HC Andersens eventyr er hugget ud af sten af 
stenhugger hans Schouw Andersen, også bare kaldet ”Slau”. Here+er kører vi �l 
Bornholms ”hovedstad” Rønne, hvor vi bl.a. kommer forbi Svenskerhusene og by-
ens torv. I byen bliver der frokost stop på egen hånd. Vi fortsæ4er videre �l granit-
bruddet Stubbeløkken i Knudsker med de store udgravninger (124 m dyb), der sta-
dig er i brug. Vi kører videre nordpå langs Guldkysten, hvor vi kommer forbi byerne 
med de sjove navne Sorthat og Muleby. Vi stopper ved havnen i Hasle og Helligpe-
der og triller videre �l Teglkås, Ginesminde og Ringebakkebrudet. Den lille by Vang 
bliver dagens sidste stop, inden vi kører hjem �l hotellet. 
 
3. dag3. dag3. dag3. dag    
Vores første stop i dag bliver ved de russiske mindesmærker fra 2. verdenskrig, der 
står på kirkegården i Allinge. Vi glemmer nok nogle gange at Bornholm blev invade-
ret af russerne, og at de fak�sk blev der i 11 måneder e+er krigen var slut i resten af 
kongeriget. Turen fortsæ4er op forbi Sandvig og derfra videre �l Opalsøen og forbi 
den lille Hammerhavn. Herfra kører vi �l Hammershus, Nordeuropas største ruin-
kompleks, hvor vi traver en tur mellem de gamle ruiner.  
Mange byer på Bornholm ender på ”sker” og på vej �l vores frokost stop kommer vi 
forbi både Rutsker og Klemensker. Frokosten spiser vi hos Lola på Restaurant Bol-

rejs i godt selskab 

Tilmelding senest d. 8. juli 2019 �lTilmelding senest d. 8. juli 2019 �lTilmelding senest d. 8. juli 2019 �lTilmelding senest d. 8. juli 2019 �l    
(dog e+er ”først �l mølle”-princippet) 

    

Telefon 70 21 20 40Telefon 70 21 20 40Telefon 70 21 20 40Telefon 70 21 20 40    

sterbjerg.  
E+ermiddagen skal vi �lbringe i Danmarks tredjestørste skov Almindingen, hvor vi 
finder ekkodalen. Midt i Almindingen ligger en 200 hektar stor indhegning, hvor der 
lige nu går 12 bisoner, og hvis vi er heldige får vi en af dem at se. 
På hjemturen stopper vi ved Kræmmerhuset, som er en bu�k med fantas�sk lokalt 
håndværk.  
  
4. dag4. dag4. dag4. dag    
Vi kører ad den smukke strandvej langs klippekysten med de utallige pynter og vige 
�l Helligdomsklipperne, hvor vi holder en sidste pause med mulighed for at tage 
gåturen helt ned i bunden. Herfra laver vi en lille afs�kker �l den enkle, men smuk-
ke Østerlars rundkirke, som vi kommer ind og ser. Herfra �lbage �l kystvejen, hvor 
vores næste stop bliver i Gudhjem. Byen er fak�sk Danmarks eneste bjergby, da den 
er bygget op ad den 48m høje bjergmassiv Bokul. Her finder vi de karakteris�ske 
røde tage og ikke mindst røgeriet med de to skorstene. Nu vi snakker røgeri, så skal 
vi selvfølgelig også ind og smage på ægte Bornholmske røgede sild. E+er besøg i 
Gudhjem kører vi forbi Bølshavn �l Svaneke, en af de mest fortryllende af alle de 
Bornholmske købstæder. Man siger, at Svaneke er de søde tænders paradis, og der 
er noget om snakken. I den over 200 år gamle købmandsgård på torvet kan man 
med egne øjne se, at produk�onen stadig foregår e+er de gamle håndværksmæssi-
ge principper. Man kan også besøge et glaspusteri, et bryghus samt en gammel køb-
mandsbu�k. På møllebakken står Danmarks ældste stubmølle fra 1634. På vej �l 
Nexø kommer vi forbi Årsdale gamle mølle, som stadig kører, hvis det blæser over 4 
sekundmeter.  Here+er går det gennem Snogbæk, inden vi lander på Due Odde 
med det fantas�ske klitområde, der strækker sig milevidt på begge sider af Due 
Odde Fyr. Her bliver der pause �l at gå en tur ud i kli4erne inden vi starter turen 
nordpå igen. 
 
5. dag5. dag5. dag5. dag    
Vi må desværre tage afsked med det skønne Bornholm. E+er dejlig morgenmad 
påbegynder vi hjemturen. Vi sejler fra Rønne �lbage �l Ystad, kører gennem Sverige 
�l Øresundsbroen, tværs over Sjælland og derfra videre hjem. Undervejs bliver der 
stop med mulighed for at købe frokost.  

rejs i godt selskab 


