4. dag – Vest- og Midtbornholm
Dagens udflugt går først til Ols Rundkirke. Herefter skal vi besøge
Bornholms Tekniske Samling, som rummer utallige effekter fra ”gamle
dage” og videre til Vang, som ligger helt nede ved havet mellem stejle
klipper. Vi besøger Ringe Bakke granitbruddene og kører en meget smuk
tur langs havet til Hellig Peder og Teglkås, inden vi kommer til Hasle. Her
aflægger vi et besøg på det gamle museumsrøgeri, hvor guiden fortæller
om røgningens ædle kunst. Vi kører videre til Rønne, hvor guiden tager os
med på en gåtur gennem den gamle bydel med de smukke bindingsværkshuse. Der bliver der også tid til at udforske Rønne på egen hånd og spise
frokost. Herefter fortsætter vi til største stenbrud og videre ind på øen, hvor
vi skal besøge Rytterknægten, Ekkodalen og Bisonskoven.

Bornholm

5. dag
Efter morgenmaden sættes kursen igen mod Rønne, hvor vi tager
Bornholmerlinjen tilbage til Ystad. Herfra går turen ad samme vej retur
med passende pauser og frokost. Hjemkomst først på aftenen.
Ret til ændringer forbeholdes.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Afrejse:

Mandag den 20. juni 2022
Eksercerpladsen, Viborg
kl. 06.00
Hjemkomst: Fredag den 24. juni 2022
Eksercerpladsen, Viborg ca. kl. 20.30
NB: Mulighed for opsamling i Silkeborg, Vejle og
Odense.
------------------------------------------------------------------------------------------------------

Salg og information:

PouLis Rejser
v/Pouli Pedersen og Lis Nyrup
Klokkelyngen 42, 8800 Viborg
Tlf. 28 30 14 65
E-mail: poulisrejser@gmail.com

www.poulisrejser.dk
NB: Hurtig tilmelding sikrer dig en plads på turen til Bornholm

- 5 dage 20. juni – 24. juni 2022

Kr. 4.595,Salg og information:

PouLis Rejser
Tlf. 28 30 14 65
www.poulisrejser.dk
Medlem af Rejsegarantifonden

Oplev Bornholm - Danmarks dejligste ferieø
- med PouLis Rejser.
”Klippeøen, Østersøens Perle eller Solskinsøen” – ja kært
barn har mange navne. Bornholm er nu blevet et af vores
faste rejsemål. Bornholm har en varieret natur med stejle
klipper, skove, søer og sandstrande og små charmerende
byer med en hyggelig atmosfære. Hver dag byder på
spændende udflugter - så glæd dig til nogle dejlige dage.
Vi skal bo i naturskønne og rolige
omgivelser på Hotel Balka Søbad, som er
et strandhotel med direkte adgang til en af
Bornholms fineste sandstrande. Hotellet
har opvarmet pool og saunaafdeling. Her
kan man vandre langs kysten til Nexø og
specielt Snogebæk, som bestemt er en
gåtur værd inden aftensmaden.

****Hotel Balka Søbad
Vi skal bo på det populære Hotel Balka
Søbad, som ligger ned til den kridhvide
sandstrand på det sydlige Bornholm.
Alle værelser er små hotellejligheder med
minikøkken /service, køleskab, elkedel og
kaffemaskine mm. Til alle værelser er der
TV, Wi-Fi, hårtørrer samt terrasse/altan
med havemøbler,
Tillæg for eneværelse kr. 1.000,00. Se mere på www.hotel-balkasoebad.dk

Pris kr. 4.595,- Pr. person i delt dobbeltværelse med
halvpension (3-retter eller buffet) fra 1. dag til og med morgenmad sidste dag.
Buskørsel i ****luksusbus med Wi-Fi, kaffe m/rundstykke og frokost på
udturen (sandwich), lokal guide (Jørgen), rejseledere (Lis og Pouli), udflugter
med entréer samt gebyr til Rejsegarantifonden.
Depositum kr. 500,- betales ved rejsens bestilling.

Rejseplan/Udflugter
1. dag
Kl. 06.00 mandag morgen er der afrejse fra Viborg, der køres over Fyn og
Sjælland og videre over Øresundsbroen til Sverige og Ystad, hvor vi tager
færgen til Rønne med ankomst først på eftermiddagen. Her stiger vores
lokale guide på bussen. Efter en kort rundtur i Rønne kører vi østpå med
første stop ved Slau´s Stene, en spændende stenpark. Vi skal også besøge
en af de fire bornholmske rundkirker, Nylars, inden turen går videre
gennem Åkirkeby ud til østkysten og Balka Strand, hvor vi skal bo.

2. dag – Nordbornholm
I dag kører vi op ad kystvejen
gennem Nexø og Svaneke til
Gudhjem og videre til Skandinaviens
største borgruin, Hammershus, hvor
vi hører den omtumlede historie.
Efter et besøg på borgen kører vi til
Hammerhavn, Opalsøen og Hammer
sø, før vi igen kører sydpå gennem Sandvig, Allinge og Tejn ned til
Bornholms Kunstmuseum og Helligdomsklipperne.
Herefter fortsætter vi til Danmarks eneste bjergby, Gudhjem, med et
hyggeligt by- og havnemiljø. Efter et ophold her fortsætter vi turen sydpå
ned til et besøg på Aarsdale Mølle, før vi igen ankommer til vores hotel.

3. dag – Midt- og Sydbornholm
I dag skal vi besøge den største af Bornholms fire rundkirker, Østerlars
Rundkirke. Her bliver der også tid til at besøge Sæberiet, som ligger i en
smuk gammel gård ved siden af kirken. Herefter kører vi til
Kræmmerhuset, som har Bornholms smukkeste have. Her er der også en
butik med spændende keramik og brugskunst, som er et besøg værd.
Senere går turen gennem Almindingen til Svaneke, hvor guiden fortæller
og viser byen frem. Her bliver der god tid til selv at besøge byens butikker
på egen hånd og finde et sted at spise frokost. Nu kører vi helt ned på
sydspidsen af Bornholm, Dueodde med den meget populære strand, som
besøges af tusindvis af turister hvert år. På vejen tilbage til hotellet besøger
vi den lille hyggelige by, Snogebæk med spændende butikker. Se side 2.

