Inkl. i prisen
Kørsel i moderne 4* turistbus med plads højst til 52 personer
Bussen er bemandet med dygtig og rutineret chauffør
Broafgift Storbæltsbroen t/r
Broafgift Øresundsbroen t/r
Bornholmerfærgen fra Ystad til Rønne t/r
Alle regler om køre- og hviletid overholdes
Ingen rejseleder på turen
Lokal guide på 3 udflugter
4 x overnatning på Hotel Pepita
4 x morgenbuffet
Kaffe, te og kage om eftermiddagen, dog ikke på ankomst dagen
4 x aftenbuffet
4 x øl, husets vin og sodavand (kl.19.00 - 22.00)
Bustransport iflg. program
Entre til Bornholms Tekniske Samling og Moseløkken Stenbrud.
Skat, moms, parkeringsafgifter og bidrag til Rejsegarantifonden

Sunds Pensionistforening

Bornholm - Østersøens Perle

Ikke inkl.
Yderligere måltider, drikkevarer, entreer, bompenge etc.
Pris
Pr. person i dobbeltværelse
Tillæg for enkeltværelse

Kr. 4.499,Kr. 500,-

Betaling
Efter tilmelding modtages rejsebevis med betalingsoplysninger fra Panter Rejser.
Depositum på kr. 800,- betales inden 8 dage og restbeløb senest 42 dage før afrejse.
Information og tilmelding ved henvendelse til
Arne Reimers Tel. 4021 1921 eller mail sunds.pens@fibermail.dk
Sidste tilmeldingsdato fredag 23. februar 2018.

Vi anbefaler at man tegner en afbestillingsforsikring, kan bestilles hos Panter Rejser (Europæiske
Rejseforsikring koster 6% af rejsens pris), 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, postforsendelse kr. 50,-

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

5 dages busrejse inkl. halvpension
28. maj til 01. juni 2018
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 nyrøget sild, vandreture gennem
sprækkedale og en svalende dukkert. Se, det er Bornholm.

1. dag: Afrejse og ankomst
Efter tidlig opsamling i Sunds går turen ned gennem Jylland og via Fyn over
Storebæltsbroen og dernæst over Øresundsbroen til Sverige. Der holdes pauser
undervejs. Ved den første pause nyder vi rundstykke og kaffe/te. Vi kører til Dragør,
hvor der er ca. 2 timers frokostpause. Vi sejler fra Ystad kl. 12.30 med ankomst til
Rønne kl. 13.50. Vi kører turen til Allinge og hotellet, indkvartering og middag på
hotellet.
2. dag: Øens nordlige del (lokalguide med)
Vi starter dagen med at køre til Hammershus.
Fra en anden vinkel end man normalt ser vi Nord Europas største borgruin, som ligger
imponerende på toppen af en 74 meter høj klippeknude. Efter en frisk tur rundt på det
denne historiske seværdighed, kører vi gennem Slotslyngen, en af de bornholmske
statsskove. Fra landevejen kører vi ned til det lille fiskerleje Vang og 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)
Turen går derefter ned langs vestkysten 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. Vi kører tilbage gennem de små
idylliske fiskerlejer Teglkås & Hellig Peder. Derefter videre til Hasle hvor vi besøger
Silderøgeri Museet, hvor vi holder frokostpause.
Vi fortsætter mod Østerlars Rundkirke, øens største og en enestående bygning.
Næste mål er Almindingen, Bornholms største skov. Undervejs gør vi stop ved
Stubbeløkkens stenbrud - Bornholms største ”hul” - inden vi kører op til Rytterknægten
i Almindingen og øens højeste punkt på 162 meter over havet, hvor vi har et kort
ophold. Fra udkigstårnet ”Kongemindet” er der en pragtfuld udsigt over øen. Sidste del
af turen går til ”Bornholms Riviera” med bl.a. Helligdomsklipperne og Bornholms
Kunstmuseum.

4. dag: Stenbrud, Gudhjem og Dueodde (lokalguide med)
Vi starter dagen med et besøg på Bornholms Tekniske Samling.
Bornholms Tekniske Samling har til huse på Østre Borregård - en gård der oprindelig
har været underlagt Hammershus - men som i dag er købt af foreningen "Bornholms
Tekniske Samling S/I". Museet blev etableret i 1999 og åbnede sine samlinger i 2002
efter grundig renovering. Siden er udstillingsarealet vokset til mere end 4.000 kvm.
Herefter kører vi til Moseløkken Stenbrug, hvor vi kan opleve hvordan stenindustrien
har udviklet sig igennem de sidste 150 år, vi får demonstreret og forklaret teknikken af
en bornholmsk stenhugger. Der udstilles maskiner, husgeråd, møbler, køretøjer og
meget andet, der har tilknytning til Bornholm. Langt de fleste genstande er gaver fra
firmaer og privatpersoner på øen.
Næste stop er Gudhjem, en charmerende by med silderøgerier og et dejligt havnemiljø.
Her trives kunstnere og kunsthåndværkere sammen med de lokale fiskere. Udstillinger
af lokale kunstners værker vises på museerne, og i cafeerne er det lokale smørrebrød,
”sol over Gudhjem” på menuen. Efter god tid i Gudhjem kører vi mod Nexø
Nexø, hvor vi kører forbi forfatteren Martin Andersens hus og Svenskehusene, som er
træhuse i forskellige farver. Træhusene var en gave fra den svenske stat, der efter 2.
verdenskrigs afslutning gav disse huse til Nexø. En dejlig dag er ved at være slut, men
vi når lige at besøge Dueodde. Dueodde strand er en af Europas bedste sandstrande.
Sandet på Dueodde strand er indbydende og ultrafint – faktisk så fint, at det har været
brugt til timeglas. Vandet klart og rent – og med mange revler, så der både er lavt og
dybt tæt på kysten. Slutteligt kører vi retur til vores hotel – turen går via Rønne.

5. dag: Hjemrejse
Efter morgenbuffet er det tid til afsked med hotellet og Bornholm, vi sætter kurs mod
Rønne, hvor vi skal med færgen til Ystad kl. 10.30. Vi er hjemme igen sidst på dagen mange oplevelser rigere.
Rejsen er ikke egnet for kørestolsbrugere samt meget dårligt gående.

3. dag: Christiansø,Kræmmerhuset og Blomsterhaven (lokalguide med)
Dagen i dag byder på valgfri udflugt. På Christiansø, som er den største ø af
Ertholmene, står Christian den V’s gamle fæstning næsten som den blev anlagt i 1684.
Øen byder på spændende oplevelser – Naturen i sig selv er en oplevelse, museet,
Store Tårn, indkøb hos Ruths Kryddersild eller måske frokost på kroen. Fra Allinge
eller Gudhjem - ca. 3 timers ophold på Christiansø. Overfarten koster ca. kr. 200,- pr.
person, alt efter deltager antal. På Christiansø møder vi en lokalguide.
For dem der ikke ønsker at tage med til Christiansø, vil dagen være på egen hånd,
med mulighed for at besøge bl.a. Kræmmerhuset og Blomsterhaven. Hvor vi oplever
bornholmsk kunsthåndværk og 7000 m2 stor besøgshave tæt ved Årsballe. Det bliver
også til ophold i Rønne den stemningsfulde ”hovedstad”, hvor vi ser den gamle bydel
sammen med vores guide og herefter er der tid på egen hånd. Er man til
bornholmerure, er byens museum absolut et besøg værd.

Hotel Pepita
Hotellets 35 værelser, hvoraf en del af værelserne ligger i stueplan gør at hotellet er
velegnet til gæster med evt. gangbesvær. Alle værelser har eget bad og toilet med
dusch, hårtørrer, svaleskab og safeboks . Desuden skriveplads og siddegruppe. Der
serveres hver eftermiddag tag-selv kaffe og kage, ligesom der hver aften er øl, vand og
vin ad libitum fra 19-22. Hyggeligt hotel med central beliggenhed.

