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Den danska ön Bornholm kännetecknas av sin klippiga kust, vackra sandstränder och de speciella runda 
kyrkorna. Vi får under några dagar bekanta oss med idylliska fiskelägen, skogar och härliga stränder.

Dag 1 – Södra Bornholm  

Avresa på förmiddagen från våra 

påstigningsorter för resa till Ystad.  

Kl.12.30 avgår färjan till Bornholm. 

Ombord äter vi en enklare lunch 

bestående av två smörrebröd 

inklusive en öl eller vatten. Vid 14-

tiden anländer vi till huvudorten på 

Bornholm, Rönne. En lokalguide 

möter oss vid färjeläget och tar oss 

med på en tur till den södra delen av 

Bornholm. Via Åkirkeby kommer vi till 

Dueodde, den södra udden med fina 

badplatser och en härlig sandstrand. 

Vi fortsätter till det idylliska fiskeläget 

Snogebæk med sina små fiskarstugor 

och en ovanlig ö-hamn med en 

broförbindelse mot land. Under turen 

besöker vi även Nexö och fortsätter 

genom fågelområdet Ölene till Rönne 

där vi checkar in på Hotel Griffen. På 

kvällen samlas vi i restaurangen för 

att avnjuta en gemensam middag.  
 

Dag 2 - Östra Bornholm  

Vi äter en välsmakande frukost på 

hotellet och tar sedan plats i bussen 

för att utforska den östra delen av 

Bornholm. I skogen Almindingen gör 

vi ett stopp vid Rytterknegten, som är 

öns högs punkt. Här finns det 

möjlighet för den som vill att gå upp i 

tornet och se den magnifika utsikten 

över omgivningen. Vi åker via de 

pittoreska orterna Bölshavn och 

Listed, innan vi kommer fram till 

Svaneke, som är vald till Danmarks 

vackraste stad. I de gamla 

korsvirkeshusen och gårdarna finns 

specialbutiker och konsthantverkare. 

För alla godisälskare är staden ett 

paradis med choklad- och 

godistillverkning och två glassfabriker. 

Här får vi möjlighet att äta lunch på 

egen hand innan det är dags att 

återvända till Rönne för egen tid. Vi 

kan strosa runt i den gamla delen av 

staden och besöka Lille Torv eller 

koppla av på vårt hotell. Vi avslutar 

dagen med en middag på vårt hotell.  
 

Dag 3 - Norra Bornholm  

Efter frukost checkar vi ut från hotellet 

och samlas i bussen för att utforska 

den norra delen av Bornholm. Under 

dagen får vi uppleva vackra klipp-

formationer och vacker natur, gamla 

borgar, som t.ex. Hammershus och 

tvillingstäderna Sandvig och Allinge.  

 

Dag 3 forts. 

Vi får se Helligdomsklipporna där vi 

kan studera Bornholms klippor på 

nära håll. Därefter fortsätter vår färd 

till den mysiga orten Gudhjem, en 

underbar idyll med branta gator och 

vackra hus där blommor frodas. Vi 

åker med bussen på de slingrande 

gatorna i byn ner till hamnen. Vi äter 

en gemensam lunch på Gudhjems 

Rökeri, fiskbuffé inklusive en öl eller 

vatten. Inte långt från Gudhjem ligger 

Österlars rundkyrka där vi gör ett 

besök innan det är dags att återvända 

till Rönne. Kl. 16.30 avgår färjan från 

Rönne till Ystad. Vi är åter i våra 

hemorter på kvällen efter en 

minnesvärd resa till solskensön 

Bornholm.   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hotell Griffen   

är ett flott, helrenoverat hotell (2017 – 2018), 

med en av Nordens bästa spaanläggningar. 

Den omtyckta  restaurangen har en fantastisk 

utsikt över Östersjön. Rum med TV och Wifi 

och med utsikt mot Rönnes gamla stadsdel 

eller med havsutsikt (mot tillägg). 
 

www.bornholmhotels.dk/griffen-spa-hotel/  
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Hållplatser  

Linje 1  

08.30 Helsingborg, Ramlösa station (Lagmansgatan)  

09.00 Landskrona, Kasernplan (Kavallerigatan)  

09.30 Lund, Circle K Lund Södra (Malmövägen 91)  

09.50 Malmö, Södervärn (Spårvägsgatan)  

10.45 Svedala, Circle K (Företagsgatan)  

11.00 Skurup, Järnvägsstationen (Järnvägsgatan)  

11.30 Ystad, Bornholmsterminalen 
 

Linje 2  

09.45 Kristianstad, Carlssons Taverna  

10.05 Everöd, Stinsen (Hotellvägen/Torget)  

10.20 Degeberga, Coop (Busshållplats Skaddevägen/Tingsvägen)  

10.35 Brösarp, Bussterminalen väg 19  

11.05 Tomelilla, Lidl (Malmövägen 4)  
 

Linje 3  

09.30 Hässleholm, Västertorg  

10.05 Höör, Järnvägsstationen (Bangårdsgatan)  

10.30 Hörby, Busstationen (Verkstadsgatan)  

11.00 Sjöbo, Busstationen (Silogatan) 

  

 
 
 
 
 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pris: 4 525:- /person 
  
 

(*Gäller vid min. 35 deltagare/buss) 

 

Enkelrumstillägg: 850:- 

 

Tillägg för rum  
med havsutsikt: 595:- 

 

Frivilligt avbeställningsskydd: 200:- 

 
I priset ingår: 

• Resa i modern turistbuss 

• Färja Ystad – Rönne t/r 

• Dansk vägskatt 

•Två nätter med del i dubbelrum på 
Hotel Griffen, Rönne 

• Fri tillgång till hotellets spa-
anläggning 

• Dag 1: Lunch (2 st. smörrebröd) 
inklusive 1 öl eller vatten, 2-rätters 
middag 

• Dag 2: Frukost, 2-rätters middag 

• Dag 3: Frukost, lunch (fiskbuffé) 
inklusive 1 öl eller vatten 

• Entré till Österlars Rundkyrka 

• Svensktalande lokalguide under 
utflykterna 

• Reseledarservice 

• Lagstadgad resegaranti ställd till 
Kammarkollegiet 
 

 

Vi reserverar oss för ev. pris- 
och valutaförändringar. 

 

 

Avresedatum 8 maj 2020 
 

Anmälan görs till:  

PRO Skåne, Tel. 0413– 126 80 eller info@skane.pro.se senast den 6 mars 2020 
 
 

eller info@skane.pro.se 
 

Senast den 25/2, 2019. 
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