Landbo Senior Nordsjælland
Bornholm, 4 dage, 07. – 10. juni 2018

Højdepunkter






Bornholms klippenatur
Gode udflugter med lokal guide
Strandhotel Balka Søbad – god mad og flot beliggenhed direkte ved stranden
Dejlige hotelværelser med balkon eller terrasse til alle værelser

Bornholm er hele Danmarks solskinsø. Siden broerne over Storebælt og Øresund blev bygget, er det blevet en smal
sag at rejse til denne smukke og gæstfrie ø.
Vi skal opleve Østersøens Perle med de hvide sandstrande, stejle klipper, afvekslende landskaber med store skove
og et ferieland, der stadig levner plads til såvel store oplevelser som afslapning. Med Riis Rejser kommer du rundt til
alle de spændende seværdigheder.
Vi bor på det dejlige Hotel Strandhotel Balka Søbad i Nexø med halvpension. Strandhotel Balka Søbad er et
badehotel på Sydbornholm beliggende på en større naturgrund i skønne omgivelser med fyrretræer. Der er direkte
adgang fra hotellets område til en af Bornholms bedste sandstrande, den børnevenlige Balka strand med det
skønneste finkornede sand. Velkommen til hele Danmarks ferieø – BORNHOLM.
REJSEPLAN
1. dag: Til Bornholm
Afgang fra Nordsjælland via Øresundsbroen. Gennem det bløde landskab i Skåne kommer vi til Ystad, hvorfra vi sejler
med færgen til Rønne og kører til Nexø hvor hotellet står klar med aftensmaden.
2. dag: Udflugt Østerlars, Rønne og Gudhjem. Heldagstur
Vi kører til øens hovedby Rønne, hvor vi gør ophold. Man kan bl.a. se Erichsens Gård og Hjorths Fabrik. Der bliver
også en lille sightseeingtur rundt i Rønne. Turen går videre til Stubbeløkke stenbrud, hvor vi får et kig ned i Bornholms
dybeste hul. Via Almindingen med Bornholms højeste punkt, Rytterknægten, fortsætter vi til det idylliske Gudhjem
med de røde tage, frodige haver og grå klipper. Den mest særprægede, bornholmske ”skærgårdsby”. Her vil der også
blive tid til frokost. Om eftermiddagen kører vi til Østerlars Rundkirke, som er den største af Bornholms fire rundkirker.
Her ser vi nærmere på denne specielle form for kirkebyggeri, som dels har tjent et kirkeligt formål, men også som
fæstning i tilfælde af krig.
3. dag: Udflugt Bornholms østkyst. Heldagstur
Fra Nexø går turen mod Helligdomsklipperne, Baltic Sea Glass, og ved middagstid kommer vi til Svaneke, der bl.a. er
berømt for bolsjer og bryghus, men der bliver også mulighed for at nyde en ”Røget Bornholmer” i Svaneke Røgeri.

Turen går videre mod Neksø og Snogebæk, inden vi kommer til Dueoddes fine, hvide sandstrand, hvor vi naturligvis
skal mærke sandet mellem tæerne. Fra Dueodde kører vi igennem Aakirkeby til Bolsterbjerg, hvor der er tid til
eftermiddagskaffe, hvis man har lyst.
Hjemturen går via Rø Plantage tilbage til Allinge.
Aftentur på Nordbornholm
Efter middagen snupper vi en aftentur med bussen og kører op forbi Hammershus, Hammer Havn, Hammersø,
Sandvig og Allinge. Er vejret til det, stopper vi naturligvis op og nyder udsigten, naturen og måske en lille gåtur.
4. dag: Hjemrejsedag
Vi tager afsked med Bornholm og følger samme rute som på udrejsen.

Prisen inkluderer









Buskørsel i 4* langtursbus
Hotelophold i delt dobbeltværelse
Halvpension fra og med aftensmad første dag til og med morgenmad sidste dag
Færgeoverfart Ystad – Rønne t/r
Rejseleder assistance på hele rejsen
Alle udflugter (ex. entréer)
Alle lovpligtige skatter og afgifter

Pris

Pris pr. deltager v. 40 deltagere:

Kr. 3495,-

Tilkøb

Enkeltværelse:
Rejseforsikring, Gouda Super
Rejseforsikring, Gouda Super over 70 år

Kr. 900,Kr. 252,Kr. 353,-

Tillæg for afbestillingsforsikring:
Påstigning og hjemkomst
By, Sted
Hillerød, Nordsjællands Landboforening, Industrivænget 22

6 % af rejsens pris

Afrejse
Kl. 08:00

Hjemkomst
Kl. 19:00

Rejsebestemmelser:

Følger Riis Rejsers generelle bestemmelser

Tilmelding senest 01. februar 2018 til: Neel Wolff på E-mail: nwo@agrovi.dk eller
telefon 4822 5200 / 201106590

Faktura og bekræftelse sendes direkte fra Riis Rejser

