
 

    

 

 
Seniorklubben 
 

Egenbetalingstur til Bornholm den 17. til 20. august 2020. 
 
Bornholm sprudler af spændende oplevelser for jer med borgruinen Hammershus og rundkirkerne som de 
mest kendte, men Bornholm rummer mange flere helt specielle bornholmske oplevelser. 
I de små charmerende og livlige byer langs kysten finder I gamle velholdte huse og gårde med små finurlige 
og hyggelige butikker og værksteder med passion for godt håndværk og design. Læg dertil, at øen har 
Danmarksrekorden i solskinstimer, så har I den helt rigtige feriekombination! 
 
Vi mødes på Hovedbanegården (udgang ved det gamle billetkontor) kl.10.15. Derefter går vi ud til 
Bornholmerbussen (linje 866)som holder på Bernstorffsgade ude foran Hotel Plaza. Bussen kører kl.10.35. 
Vi kører til Ystad og tager færgen til Bornholm kl.12.30 
 
Vi bliver afhentet ved færgeterminalen i Rønne og kører med bus til Hotel Griffen. Herefter har vi 2 dage på 
Bornholm hvor der hver dag er arrangeret heldagsudflugter. 
 
Den 20.august tager vi hjem efter morgenmaden. Kl.09.45 forlader vi hotellet for at kører til færgen som 
sejler kl.10.30. Ved ankomsten til Ystad tager vi igen Bornholmerbussen til København. Vi ankommer til 
København H. kl.13.30. 
 
Prisen for denne tur er 3.800 kr.pr. person i dobbeltværelse, tillæg for enkeltværelse er 825 kr. 
Inkluderet i prisen er bus, færge, udflugts program samt 3x morgenmad, 2x frokost og 
3x middag med 2/3 retter eller buffet. Drikkevarer er som sædvanlig for egen regning. 
. 
Information og tilmelding fra 22/5 til 29/5 ved henvendelse til Mona Rasmussen: 
Mail soffi11@stofanet.dk eller tel. 25 85 28 71 
Information: John Ravn, tel. 20 36 76 93  
Betaling: 1.000 kr. betales ved tilmeldingen, resten senest den 30.6.2020 
Arbejdernes Landsbank reg nr. 5326 konto nr 0248612 
 
Der er begrænset deltagerantal, hvorfor ”først til mølle” gælder. Din tilmelding er først registreret, når du 
har fået et tilbagesvar. Det er nødvendigt at være selvhjulpen. 
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