Bornholm
Hit har människor rest och lockats mer än tusen år tillbaka,
en del i erövringssyfte andra för det goda fisket. Dagens
besökare reser hit för att njuta av öns skiftande natur, härliga
stränder, de färggranna korsvirkeshusen utmed slingrande
gator kantade med vackra stockrosor och mullbärsträd. Allt
detta tillsammans med spännande historia, runda kyrkor, god
mat och inte minst det härliga vädret har gett ön många
smeknamn som Solskensön och Östersjöns Pärla med flera.
Dag 1. Hemorten - Rönne
Vi reser från våra hemorter söderut genom ett sommarfagert
Sverige. I Ystad tar vi färjan över till Bornholm. På Griffen Hotel &
Wellness med sin fina spa-anläggning i Rönne checkar vi in för tre
nätter. Samtliga kvällar avnjuter vi gemensam middag i hotellets
restaurang varifrån utsikten utsetts till en av Bornholms tio bästa
vyer! Ca 31 mil från Jönköping
Dag 2-3. Bornholm
Pittoreska fiskelägen med rökerier, böljande rapsfält och blånande
hav som möter branta klippor. Oavsett vilken riktning vi åker blir
dessa två dagar en fröjd för ögat. Med på våra turer har vi vår
lokalguide som berikar oss med fakta och historia om det vi ser men
också skrönor och legender…
Ett besök vid resterna av den mäktiga fornborgen Hammershus på
öns nordspets såväl som Österlars kyrka, den största av Bornholms
fyra rundkyrkor, är två ”måsten”. Vi bländas av Dueodde på öns
sydspets med sin kritvita och så finkorniga sand att den användes i
timglasen på den tiden det begav sig. Danmarks äldsta köpstad där
solen skiner först och mycket mer spännande finns det att se och
upptäcka under våra dagar på ön.
En Bornholmsk specialitet är rökt sill vilket vi smakar till lunch en av
dagarna från fiskbuffén på Gudhjem Rögeri. Vad vore väl en resa till
Danmark utan smörrebröd? Två rejäla danska smörrebröd på Hotell
Balka Strand blir det till lunch andra dagen.
Missa inte den goda glassen, ostarna och historien om det lilla
ligisttrollet Krølle-Bølle…
Dag 4. Rönne - Hemorten
Efter frukost tar vi plats i bussen och styr mot färjan som tar oss
tillbaka till Ystad. Vi gör uppehåll för eftermiddagskaffe utmed vägen
innan vi fortsätter mot våra hemorter. Ca 31 mil till Jönköping

Bornholm 4 dagar
Avresa: 3/6 2022
Pris: 6 390:- pp (del i dubbelrum)
Enkelrumstillägg: 1 490:- pp
Avgångstider
04:55 Oxelösund, Järnvägsstation
05:10 Nyköping, Brukslagarvägen
05:40 Skärblacka, Eskilsvägen 23
06:00 Norrköping, Resecentrum C3-C6
06:35 Linköping, Fjärrbussterminal
07:00 Mjölby, McDonald’s
07:25 Ödeshög, Östgötaporten
08:05 Jönköping M2 (Eurostop)
I resans pris ingår
- Bussresa, färja och vägskatter
- Reseledare
- 3 nätter på hotell med halvpension
- 2 heldagsturer med lokalguide
- Fiskbuffé på Gudhjem Rökeri
- 2 smörrebröd & kaffe på Hotell Balka Strand
Hotell
Griffen Hotel & Wellness ****
www.bornholmhotels.dk/griffen-spahotel
Valuta: Danska kronor DKK

Med reservation för ev. ändringar

Välkomna på resan!
Kanalbuss i Norsholm AB
Box 86 / Eskilsvägen 30
617 21 Skärblacka
Tel. 011-590 70

info@kanalbuss.se
www.kanalbuss.se

Kanalbuss resebyrå Linköping
Apotekaregatan 7
582 27 Linköping
Tel.013-465 59 50

