Endagstur til Bornholm fredag den 26. juni 2015
Mødetid på Ballerup Station kl. 6.00 eller København H. (overfor Nimb) kl. 6.50 med
Bornholmerbussen, der kører til Ystad med afrejse kl. 8.30 til Rønne
Ankomst Rønne kl. 9.50. Afrejse igen fra Rønne kl. 18.30
Hjemkomst til København H. kl. 21.20 og Ballerup ca. kl. 22.00
Pris: kr. 550 eksklusive fortæring på færge og på Bornholm
Antal deltagere: maksimalt 50 – så ”først til mølle princippet” er gældende!
Tilmelding og betaling senest den 1. juni til Lissie Koefoed
Betaling kan også ske til vor konto i Nordea 2277-3492207615,
mrk. Bornholm
Turplan – med egen bus med lokal chauffør, der fortæller lidt
undervejs om hvad vi ser på turen
Almindingen er den tredjestørste skov i Danmark. Her skal vi se
Rytterknægten, som er det højeste punkt i Danmark og en tur
oppe i stentårnet ”Kongemindet” kan måske friste
Ankomst ca. kl. 10.30 – afgang kl. 11.15
Svaneke bliver kaldt Danmarks smukkeste købstad.
Byen oser af kunst, gallerier, glaspusterier og
kunsthåndværkere. Frokost kan indtages på Bryghuset
Eller en af de mange restauranter der findes i byen.
Ankomst ca. 12.00 – afgang kl. 14.00

Døndalen, Danmarks største vandfald, ligger smukt vest for
Gudhjem. Tid til lille gåtur. Ankomst ca. kl. 14.30 – afgang kl.
15.15

Hammershus er en slotsruin af en middelalderborg, 72 m
over havet. I den tidlige middelalder en vigtig brik i
fejderne mellem kirke og kongemagt. Et besøg værd!
Ankomst ca. kl. 15.45 – afgang kl. 16.45

Olsker rundkirke er med sine 26 meter den højeste og mest
elegante af de 4 rundkirker, der er på Bornholm.
Ankomst ca. kl. 17.00 – afgang kl. 17.30 til Rønne, hvor
katamaranfærgen sejler kl. 18.30
efter en forhåbentlig indholdsrig feriedag på Bornholm!
Vi anbefaler, at man selv læser lidt om de forskellige steder, vi besøger, inden afrejsen!

