BORNHOLM

22.07.–29.07.2022
Bli med til solskinnsøya i Østersjøen inkludert en interessant og spennende reise med DFDS’ sin flotte
ferge tur/retur Oslo–København samt en opplevelsesrik reise videre via Øresundsbroen, Malmø og Skåne
til hovedstaden Rønne på Bornholm. Bornholm med sine runde kirker, trivelige og idylliske fiskelandsbyer
samt milevis med sykkelveier rundt hele øya er, og har alltid vært, et populært reisemål for norske turister «alltid hyggelig å være norsk i Danmark». Etter vårt første vellykkede besøk til øya i 2018 ble vi såpass
forelsket i landskapet, kulturen og det rolige tempoet, og ikke minst de korte avstandene til de fleste av øyas
severdigheter man gjerne ville besøke, at det fristet til gjentagelse. Under oppholdet på øya vil vi bo på et av
Bornholms beste hoteller, nemlig Griffin Hotel & Wellness. Her kan vi eventuelt unne oss en SPA-behandling
eller flere under oppholdet der. Sammen med vår lokalguide arrangerer vi flere interessante utflukter til blant
annet Gudhjem og flere andre fiskelandsbyer på sydsiden av øya, samt hovedstaden Rønne hvor det blir rikelig anledning til shopping før vi forlater solskinnsøya og begir i kast med hjemturen via København.
Se forøvrig vårt dagsprogram på andre siden!

Pris per person kr 15.450,–
Tillegg enkeltlugar/romstillegg kr 3.900,–
Tillegg for rom med havutsikt på hotellet kr 500,– per person i dobbeltrom
Inkludert i prisen: * turistbuss * ferge DFDS Oslo–København t/r * Bornholmslinjen Ystad–Rønne * hotell 5 netter
* guide i København og Bornholm * 8 middag * 7 frokost * alle utflukter

PÅMELDING TIL:

AURE REISESERVICE – TLF. 71 64 66 56 – MOBIL 917 10 394 ELLER MAIL: lars@aure-reiseservice.no

TURPROGRAM
Fredag 22. juli:
Aure – Kristiansund – Molde – Åndalsnes – Øyer/Lillehammer – Brumunddal
Avreise fra Aure sentrum utpå formiddagen. (Se opplastingsliste 1 måned før avreise). Turens første etappe går via
Tustna til Kristiansund og Kongens plass. Senere fortsetter vi til Molde rutebilstasjon og Åndalsnes med påstigning langs hovedruta. På Dombås tar vi en lengre pause før vi fortsetter videre sørover Gudbrandsdalen til Brumunddal for overnatting på Wood Hotell. Vi spiser middag på hotellet før inntar våre respektive rom.
Lørdag 23. juli:
Brumunddal – Oslo
Etter en rolig morgen og en god frokost møtes vi i bussen igjen for å ta fatt på siste etappen mot hovedstaden og
fergeterminalen på festningskaien hvor vi starter ombordstigningen midt på dagen. Båtavgang til København kl.
14.15. Senere etter at vi har funnet våre respektive lugarer gjør vi oss bedre kjent om bord på Crown Seaways i
det vi seiler ut Oslofjorden. Vi møtes til middag i skipets bufférestaurant kl.17.45.
Søndag 24. juli:
København – Ystad – Bornholm
Etter frokost om bord og landstigning i København blir vi møtt av en av byens lokalguider som tar oss med på
en 2 timers spennende byrunde i hovedstaden. Etter å ha gjort oss bedre kjent i Kongens by, begir oss videre
mot Malmø og deretter gjennom det skånske landskapet til Ystad som vi ankommer utpå ettermiddag en gang
for så å entre Bornholmslinjens nye ferge til hovedstaden Rønne. Ankommer Griffen Spa hotel tidlig på kvelden
for middag og overnatting.
Mandag 25. juli:
Bornholm
Etter frokost blir vi møtt av øyas lokalguide som vil ta oss med på en spennende tur rundt på solskinnsøya, og i
løpet av dagen blir vi kjent med mange av Bornholms severdigheter og attraksjoner. Utpå ettermiddagen en gang
returnerer vi til hotellet igjen til middag og sosialt samvær.
Tirsdag 26. juli:
Bornholm
Vi spiser frokost og slapper av noen timer på hotellet før vi gjør oss litt bedre kjent i nærområde utover formiddagen. Senere møtes vi i bussen for en ny utflukt til fiskerlandsbyene Nexø og Svaneke. Her koser vi oss utover
dagen noen timer, før vi returnerer til Rønne og vårt hotell for middag og sosialt samvær.
Onsdag 27. juli:
Bornholm
Før vi igjen møtes i bussen, spiser vi frokost på hotellet. Dagen i dag benyttes til shopping og besøk i hovedstaden Rønne som ligger en kort kjøretur fra hotellet. Her bugner det av butikker og restauranter som vi kan besøke
utover dagen. Retur til hotellet utpå ettermiddagen en gang. Senere spiser vi middag og koser oss på hotellet
utover kvelden.
Torsdag 28. juli:
Bornholm – København
Vi spiser frokost før vi takker for oss og begir oss til fergeterminalen for å starte hjemreisen mot København.
Turen går også i dag samme veien som vi kom via Skåne, Malmø og Øresundsbroen. I København rekker vi kanskje en liten runde på byen før fergen har avgang til Oslo kl.14.15. Middag spiser vi i bufférestauranten kl.17.45.
Senere samles vi til sosialt samvær før vi tar kveld.
Fredag 29. juli:
Oslo – hjem
I det vi seiler inn Oslofjorden nyter vi en velfylt frokostbuffé med alt hva en kunne ønske seg av pålegg og godsaker. Etter ankomst Oslo møtes vi igjen i bussen for så å ta fatt på turens siste etappe via Gudbrandsdalen og
hjem. Vi spiser middag underveis som er inkludert i turprisen.
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VI TAR FORBEHOLD OM EVENTUELLE SMÅ PROGRAMENDRINGER!

