14.07—20.07.19

Jubileumsreise
Dag 1 Søndag 14.07.19 Haugesund – Stavanger –
Ålborg
Avreise Haugesund kl.08.00, Stavanger kl.10.30 og
Sandnes kl.10.50, påstigning langs E39 etter avtale.
Vi kjører til Kristiansand hvor det blir avgang med
Color Lines SuperSpeed kl.16.30. Om bord er det
reservert fast plass i restauranten inkludert buffet
og drikke. Etter ankomst Hirtshals setter vi oss i
bussen og kjører frem til Ålborg hvor det blir overnatting på Scandic City Hotell.

ovn. Silden kalles også for «Bornholms gull».
På vingården LI. Gadegaard blir vi tatt imot av vinbonden Jesper som viser oss rundt og forteller om
sin store vinproduksjon. I gårdskafeen serveres det
smaksprøver. Vi fortsetter videre til Aakirkeby, hvor
Hans Hansen produserer sin rapsolje, noe han har
gjort siden 2003. All rapsen blir dyrket og forarbeidet på Bornholm. Ekkodalshuset venter på oss og til
lunsj får vi servert tarteletter, som er i en litt unormal størrelse på 300 gram med deilig hjemmelaget
fyll – bare nyt!
Vi drar videre til havtornplantasjen «Høstet» her får
vi omvisning og smaksprøver. Havtorn er orange
bær med god smak og mange vitaminer. Turen går
ut til kysten igjen til Louisenlund, som rommer en
stor samling av bautasteiner.

Dag 2 Mandag 15.07.19 Ålborg – Bornholm
Etter frokost forsetter vi videre gjennom Danmark
og frem til Sverige og Ystad. Her tar vi hurtigbåten
over til Bornholm kl.18.30, til Rønne. Vi skal bo på
Hotel Griffen ****i Rønne i 4 netter. Middag på hotellet i kveld.
Dag 3, 4 og 5 Tirsdag 16.07, onsdag 17.07 og torsdag 18.07.19 På Bornholm
Under oppholdet på Bornholm vil vi gi dere mange
ulike smaksopplevelser. I Hasle besøker vi Bornholms siste røykeri som stadig røyker sild i åpen

Hjem turen går forbi Østerlars rundkirke, som er
øyas største. Den ble brukt både som kirke, men
også som forsvarsverk i middelalderen.

Neste dag går turen nordover. Første stopp blir på
nord –Europas største borgruin, Hammerhus, som
ble oppført på 1200-tallet for å befeste makten
over Bornholm. Turen går videre fra Allinge til
Gudhjem helt ute ved kysten som kalles» Bornholms Riviera».
Vi forsetter med en snapsetur. Her får vi historiene om planter og urter- hva kan man putte i sin
snaps? Hvor lenge skal den stå å trekke? Skal den
være sterk eller mild? Vi skal også besøke Gudhjem som er Danmarks eneste «fjellby», anlagt
direkte på det steile grunnfjellet med smale gater.
Det blir også et besøk i Kremmerhuset med kunsthåndverk, håndarbeid og en vakker hage.

Dag 6 Fredag 19.07.19 Bornholm – København
Vi tar hurtigfergen kl.06.30 fra Rønne med ankomst Ystad kl.07.50. Fra Ystad forsetter vi direkte
til København. Her venter en hyggelig båttur fra
Nyhavn. På ettermiddagen kl.16.30 har DFDS avgang til Oslo. Om bord er det reservert utvendig
lugar og vi møtes til middag senere i restauranten.

Dag 7 Lørdag 20.07.19 Oslo—Haugesund
Vi ankommer Oslo i dag kl.09.45. og tar fatt på
turen tilbake til Stavanger og Haugesund. Vi kjører
inn i Telemark og Agder frem til Lillesand. Her blir
det lunsj på Horisonten. Videre frem til Stavanger
med ankomst ca.kl.19.30 og Haugesund ca.
kl.22.00.
Turen siste stopp er i Svaneke - Danmarks skjønneste by som består av små vakre bindingsverkshus. Vi besøker Svaneke Bryghus. Her får vi hørehistorien om øl, bryggeri, humle og malt under
smaksprøvene. Kvelden avrundes med en deilig
middag i den rustikke restauranten.
En dag på egenhånd bare til å kose seg og oppleve
det man selv vil. Besøke «hovedstaden» Rønne en
kort gåtur fra hotellet eller benytt deg av hotellet
sin SPA avdeling.

Reisefakta; Pris kr. 12.995,7 dager
Inkl. Bussturen, Color Line utreise inkl.
buffet, 5 hotellovernattinger, 5 frokoster, 4 middager, utflukter med smaksprøver på Bornholm, 2 lunsjer på Bornholm, lokalguide, ferge Ystad—Rønne t/
r, båttur i København, DFDS København—Oslo i utv. lugar, middag og frokostbuffet om bord, lunsj på Horisonten.
Tillegg; For enkeltrom / lugar kr. 2.100,div.entreer, for havutsikt kr.1.200,For booking 52 80 87 80
reise@reiseexpert.no
www.reiseexpert.no

