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Sensommertur til Bornholm      23.- 28.09. 2023 
 

   
Nyt noen feriedager i slutten av september, og bli med på sensommertur til Bornholm. 
Turen er lagt opp som en rundreise gjennom Jylland med stopp i København på utreise. 
Hjemover reiser vi med cruiseferge fra København til Oslo. På Bornholm har vi 3 netter på 
Griffen Spa Hotel ved sjøen. Hotellet har 4 stjerner og ligger til ved i hovedstaden Rønne. 
Her skal vi utforske øya i 2 dager med en lokalguide. 

 

Dag 1 – 23.september 

Avreise fra Stavanger Byterminal kl. 10:30 og Sandnes Bystasjon kl. 11:00 til Kristiansand. Vi 
reiser med SuperSpeed kl. 16:30 over til Hirtshals. Middagsbuffet med div drikke under 
overfarten. Etter ankomst Hirtshals kl. 19:45 kjører vi direkte ned til Comwell Rebild Bakker. 
 
Dag 2 – 24.september 
Frokost og avreise til Borholm. Underveis har vi formiddagstopp i København og besøker 
byens gågate Strøget. Her passer det å ta seg litt lunsj. Fergeoverfart fra Ystad til Rønne kl. 
18:30. Ankomst og innsjekking på Griffen Spa Hotel. Vi får servert middag på kveldene 
inkludert 2 retters buffet. Hovedrett på buffet og dessert inkludert kaffe. Griffen Spa Hotel 
ligger i byen Rønne. Byenes historie strekker seg langt tilbake og har Danmarks største 
bybevaringsområde. Vi har adgang til hotellets spaanlegg, med basseng, sauna og boblebad.  
 
Dag 3 – 25.september  

Vi får servert en lekker frokostbuffé. I dag skal vi på en innholdsrik utflukt på Nord-Bornholm 
mellom 09:00 – 16:00.  Vi kjører til Hasle der vi besøker røkeriet, der de fortsatt røker sild 
som det er gjort gjennom generasjoner. Deretter kjører vi til Hammershus, hvor vi får en 
forklaring fra guiden om alt som skjedde her i gamle dager. Videre kjører vi til Gudhjem som 
er en veldig særpreget by. Her får vi servert lunsj og kan vandre litt rundt på egenhånd.  
Neste stopp er Østerlars Rundkirke. Vi kjører gjennom naturskjønne Rø Platage, før vi til slutt 
besøker Kræmmerhuset. Vi spiser middag på hotellet på kvelden.  
 

 

 

Dag 4 – 26.september 

mailto:reiser@boreal.no


   Boreal Adventure, Treskeveien 5, 4043 Hafrsfjord, Tlf: 51820210 E-post: reiser@boreal.no                        

 

Vi starter dagen med en god frokost på hotellet. I dag besøker vi Syd-Bornholm som skal 
utforskes, men først får vi formiddagen i Rønne. Program fra 12:00 - 16:00: Vi kjører inn i 
landet til Åkirkeby og videre til Almindingen. Her er det mulig å besøke øyenes høyeste 
utsiktstårn - Rytterknægten. Her passerer vi et av trehusene, som er bedre kjent som 
"svenskehuskvarterene". Deretter kjører vi gjennom skogen Almindingen, som byr på en 
meget variert natur. Er vi heldige kan vi få oppleve bisonokser som ble satt ut i denne skogen 
for rundt 10 år siden. Turen går videre til Dueodde, gjennom Ølene til Østermarie, videre til 
Bølshavn og Svaneke. Svaneke er nettopp blitt kåret til Danmarks fineste småby. I denne 
idylliske byen finnes det mange små verksteder der de arbeider med glass, keramikk, 
malerier og tekstiler. Sentrum er Glas torvet hvor glasskunstneren Pernille Bülow har sitt 
verksted.Vi har mulighet til å følge iskremproduksjon på Svaneke ismeieri, besøke 
lakrisverkstedet eller følge med i sjokolade og karamellproduksjon. Vi tar kystveien tilbake 
med stopp i Snogebæk med besøk i Kjærestup sjokolade. Middag spises på hotellet. 
 

 

Dag 5 – 27.september 

Etter en god frokost er det tid for utsjekk. Vi tar ferge fra Rønne kl. 10:30 til Ystad. Etter 
ankomst kl. 11:50 kjører vi til København. Her sjekker vi inn hos DFDS og gjør oss klar til en 
behagelig seilas med cruisefergen langs Svenskekysten til Norge. Vi har ettermiddagen til å 
gjøre oss kjent om bord. Nyt utsikten fra loungen og ta en tur i skipets taxfree. Vi samles til 
stor buffet med 1 drikke til. Slapp gjerne av i skiptes undrholdningsenter, før vi trekker oss 
tilbake i komfortable innvendige lugarer. 

 
 

Dag 6 – 28.september 
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Vi våkner opp mens vi seiler i indre Oslofjord. Vi har en herlig frokostbuffet, før vi legger til 
Oslo kl. 10:00 og møter buss og sjåfør på kaien. Deretter følger vi E39 via Sørlandet med 
innlagte stopp til Sandnes og Stavanger. 

  
 

Reisefakta 

Dato:  23. – 28.09.2023 

Pris:  11.650,- 

Påmeldingsfrist: 20.07.2023 

 

Prisen inkluderer: 

 Turbuss/sjåfør/reiseleder fra Boreal Adventure 

 Fergeoverfart Kristiansand – Hirtshals inkl. middagsbuffet og div. drikke 

 Fergeoverfart t/r til Bornholm 

 1 overnatting på Comwell Rebild Baker  på Jylland inkl. frokost  

 3 overnattinger inkl. frokost og 2 retters buttet dvs buffet og dessert  inkl. kaffe på 

Griffen Spa Hotel   

 Omvisning på Bornholm ifølge programmet eksl. inngangspenger 

 1 lunsj i Gudhjem 

 Cruiseferge København – Oslo inkl. plass i dobbel innvendig lugar  

 Middagsbuffet inkl 1 drikke og frokostbuffet  

 Vei- og bru avgifter  

 

Ikke inkludert: 

 Enkeltromstillegg / enkelt lugarstillegg  5 netter kr. 2 400,- 

   

 
Kontaktperson hos Boreal Adventure som er teknisk arrangør er Ulf Dahlmo, epost: 
ulf.dahlmo@boreal.no         
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