Tur til Bornholm
14.-20.juni 2020

Dag 1 –søndag 14.juni

Kl 17.00 avreise fra Sokndal ved kirken
Kl 17.30 avreise fra Gruset, Egersund
Kl 17.45 avreise fra Krossmoen
Kl 19.00 ankomst Risavika, Tananger
Kl 20.00 avreise med MS Stavangerfjord, Fjordline med middagsbuffe og overnatting i standard 2 sengs
innvendig lugar.
Dag 2 – mandag 15.juni
Frokost ombord
KL 08.00 ankommer vi Hirtshals og kjører gjennom Jylland og videre til Fyn hvor vi sjekker inn på Hotel
Christiansminde. Her får vi servert lunsj.
Etter lunsj får vi en guidet omvisning av lokalguide i Svendborg etterfulgt av tid på egenhånd i denne koselige
byen.
Middag og overnatting på Hotel Christiansminde
Dag 3 – tirsdag 16.juni
Frokost på hotellet før vi kjører over broen Storebælt og så over Øresundbroen som binder sammen Danmark
og Sverige. Videre til Ystad hvor ferjen til Bornholm venter på oss.
Kl 12.30 avreise med ferje til Bornholm
Kl 13.50 ankomst Rønne. Her sjekker vi inn på Griffen Spa Hotell hvor vi skal bo 3 netter.

Middag på hotellet om kvelden
Dag 4– Onsdag 17.juni

Morgenbuffet serveres kl 06.30 – 10.00.
Kl 10.00 starter vi på rundtur på den nordlige delen av øyen. Vi får med oss lokalguide i bussen og turen starter
med en kort sigthtseeing i Rønne, Bornholms største by med ca 14.000 innbyggere. Vi skal blant annet besøke
Gudhjem hvor vi også skal spise lunsj på Brøddan. Siste stopp på dagens rundtur er i den kjente og største av
Bornholms fire rundkirker, St. Laurentius` kirke som man antar ble bygget midt på 1100 tallet.
Middag på hotellet om kvelden
Dag 5 – Torsdag 18.juni
Morgenbuffet serveres kl 06.30 – 10.00.
Kl 10.00 skal vi ut på en rundtur på den sydlige del av øyen. I dag skal vi besøke kjøpstaden Svaneke hvor vi
blant annet skal spise lunsj på Svaneke Brygghus.
Middag på hotellet om kvelden.
Dag 6 – Fredag 19. juni
Morgenbuffet serveres kl 06.30 – 10.00.

Kl 10.00 avreise fra hotellet
Kl 10.30 avreise med ferje fra Rønne
Kl 11.50 ankomst Ystad
I dag skal vi kjøre til Strømstad og vil ha en lunsjstopp underveis.
I Strømstad sjekker vi inn på Laholmen hotell hvor vi får servert deilig middag.
Dag 7 – Lørdag 20.juni
Frokost på hotellet
Kl 10.00 avreise fra Strømstad med Colorline
kl 12.30 ankomst Sandefjord
Kl 15.00 lunsj på Horisonten, Lillesand
Ca kl 19.30 ankomst Egersund
Ca kl 20.00 ankomst Sokndal

Pris kr 11.390,- pr person i db rom/db innv. lugar
Prisen inkluderer:
Busstransport, reiseleder
Overnatting på MS Stavangerfjord i standard 2 sengs innvendig lugarer
1 overnatting på Hotel Christiansminde, Svendborg
3 overnattinger på Griffen Spa Hotell, Bornholm
1 overnatting på Laholmen hotell, Strømstad
6 middager, 6 frokost, 5 lunsj
All sightseeing med lokal guide og entre` etter programmet.
Alle fergeutgifter
Tillegg i prisen for:
Singel rom / singel lugar kr 1.875,Tillegg på Bornholm for rom med balkong og havutsikt kr 860,Drikke til maten
Frivillig avbestillings/reiseforsikring
NB! Ta med pass!
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