
Ved Anlæget 20 . DK-7100 Vejle . Tel. +45 7585 7333
panter@panterrejser.dk . PanterRejser.dk

Klippeøen i Østersøen er noget helt særligt. Naturen er ikke blot
usædvanlig smuk, men også meget varieret. Ja, den rummer faktisk
hele det nordiske spektrum på få kvadratkilometer. Læg dertil de
særprægede rundkirker, den gamle fæstning Hammershus, de
hyggelige byer, smagen af ny røget sild, vandreture gennem
sprækkedale og en svalende dukkert. Se, det er Bornholm.

Inkl. i prisen 
✓ Kørsel i moderne 4* turistbus
✓ Bussen er bemandet med dygtig og rutineret chauffør
✓ Alle regler om køre- og hviletid overholdes
✓ Færge Ystad- Rønne t/r 
✓ Dansk rejseleder på turen
✓ 3 x overnatning på Hotel Gudhjem
✓ 3 x morgenmad
✓ 3 x middag/buffet på hotellet
✓ Buskørsel i forbindelse med udflugter
✓ Afgifter, udvidet ansvarsforsikring og bidrag til Rejsegarantifonden

Ikke inkl.
Yderligere drikkevarer, frokoster, entréer etc.

Entreer
Det er gratis at besøge de fleste seværdigheder. Der kan dog være enkelte steder hvor
der opkræves indgang. Fx er det ved besøg i ”Kræmmerhuset” frivilligt at bidrage.

Pris
Pr. person i dobbeltværelse Kr. 4.299, -
Tillæg for enkeltværelse (begrænset antal) Kr.  1.199, -

Information og tilmelding ved henvendelse til 
Lokalhistorisk forening eller på mail lisamulriksen@gmail.com
Tilmelding efter først til mølle princippet

Betaling
Panter Rejser fremsender rejsebevis med oplysninger om depositum kr. 1.000,- der 
betales inden 8 dage efter modtagelse af rejsebevis og restbeløbet betales senest 
30. juli.. 

Diverse
Husk – Pas, fast fodtøj, siddeunderlag og evt. kikkert.

Vi anbefaler at man tegner afbestillings og rejseforsikring, kan bestilles hos Panter Rejser 
(Europæiske Rejseforsikring) eller hos eget forsikringsselskab. 
Forbehold for ændringer i programmet
Panter Rejser er teknisk arrangør og medlem af Rejsegarantifonden nr. 1524
Panter Rejsers generelle bestemmelser er gældende
Rejsebevis sendes gratis pr. mail eller almindelig post, Quickbrev kr. 50,-

Turen er inkl. 
½ pension og 

dansk 
rejseleder

Bornholm - Østersøens perle

Høje-Taastrup 

Lokalhistorisk Forening

4 dages busrejse inkl. halvpension

20. august til 23. august 2023 

mailto:lisamulriksen@gmail.com


Højdepunkter

✓ Hammershus Slotsruin
✓ Røgede sild og klipper
✓ Rytterknægten og Kongemindet
✓ Gudhjem med museerne
✓ Due Odde med dens sandstrand
✓ Rundkirker
✓ Glaspusterier
✓ Rønne

Hotel Gudhjem
Alle hotellets 57 værelser er nydeligt
indrettet med smagfulde farver og
moderne møbler. Badeværelserne er med
brusebad og toilet. På hotellet er der gratis
trådløs internetadgang overalt. Hotellet har
desuden svømmehal, tv-stue, mm samt
gårdhave og flere tag terrasser med
havestole til at nyde den skønne udsigt.
Hotellet ligger kun få minutters gang fra
den livlige havn, hvor der hele tiden sker
noget.

1. dag: Afrejse og ankomst til Solskinsøen
Efter opsamling går turen via Øresundsbroen til Sverige videre til Ystad. Vi
sejler fra Ystad og efter ankomst til Rønne går turen mod Bornholms
vestkyst og hotellet i Gudhjem. Efter indkvartering er der tid til at nyde
byen inden der er middag.

2. dag: Øens nordlige del
Vi starter dagen med Hammershus der er Nordeuropas største borgruin.
Ruinen ligger imponerende på toppen af en 74 meter høj klippeknude.
Efter vi har set besøgscenteret og en frisk tur rundt på denne historiske
seværdighed kører vi via Slotslyngen, en af de bornholmske statsskove,
ad landevejen til Jons kapel, hvorfra der er mulighed for en skøn
spadseretur i et fascinerede naturområde langs kysten til Gines minde.
Denne tur er lidt anstrengende, men utrolig flot og anderledes. Det er en
redningssti man går på som ender ved Gines minde, hvor bussen venter.
Derfra til det lille fiskerleje Vang hvor vi hører lidt om historien bag
Vang Granitværk. (Herefter bliver der mulighed for at gå hen til Vang
Granitbrud, hvor vi ser nærmere på den skulpturelle stålbro. Der er ca. 1,5
km derhen). Herfra via Teglkås og Helligpeder til Hasle hvor vi besøger
Hasle Røgeri. Røgeriet fungerer som et museum for det traditionelle
bornholmske røgeri-miljø.
Næste mål er Rytterknægten i Almindingen, Bornholms største skov.
Rytterknægten er øens højeste punkt på 162 meter over havet, hvor vi har
et kort ophold. Fra udkigstårnet ”Kongemindet” er der en pragtfuld udsigt
over øen. Vi fortsætter mod Østerlars Rundkirke, øens største og en
enestående bygning. Videre til ”Bornholms Riviera” ved Gudhjem med bl.a.
Helligdomsklipperne og Bornholms Kunstmuseum. Gudhjem er
også hjemby for den bornholmske maler Oluf Høst. Derefter via Kås, Tejn
og Olsker retur til Gudhjem og hotellet.

3. dag: Øens sydlige og østlige del
Vi kører ned til sydkysten og kommer, når vi har passeret Vingården Lille
Gadegård og Sct. Peders Kirke, til Bornholms sydspids Due Odde med den
smukke kvartssandstrand og det 47 meter høje fyrtårn. Videre til
Nexø hvor vi kommer forbi Martin Andersen hus og Svenskehusene som er
træhuse i forskellige farver. Træhusene var en gave fra den svenske stat,
der efter 2. verdenskrigs afslutning på Bornholm gav disse huse til Nexø. Vi
fortsætter til Svaneke, hvor der vil være tid på egen hånd til at se byen og
evt spise frokost. Her lokker både et bolsjekogeri og et Bryghus. Byen er
også hjemsted for flere kunsthåndværkere, bl.a. Pernille Bülows
glasatelier samt Bornholms Sæbesyderi, der fremstiller sæbe håndrørt på
bornholmsk rapsolie. Et par timer senere kører vi videre til Østermarie Kirke,
via den vestlige del af Almindingen til Aakirkeby, den eneste af øens større
byer, der ligger inde i landet – og som huser en romansk stenkirke med en
berømt døbefont. Herfra går turen forbi Nylars rundkirke og hjem til hotellet.

4. dag: Hjemrejse
Vi forlader hotellet, på vor vej til Rønne aflægger vi Kræmmerhuset et kort
besøg, inden vi fortsætter til Rønne, hvor der bliver et ophold inden vi skal
med færgen kl. 13.30 Vi er hjemme igen sidst på eftermiddagen -
mange oplevelser rigere.


	Slide 1
	Slide 2

