
   

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

 

Lesertur SA: Sommerøya Bornholm             01.-07.06. 2019 

 

     

Bli med til danske Bornholm også kjent som "Solskinnsøya  i Østersjøen". 

Turen er en rundreise med Sverige på utreise og Jylland på returen.  

 

Dag 1 

Avreise med turbuss fra Stavanger Byterminal kl.08.00 / Sandnes Bystasjon  kl. 08.30 . Videre 

påstigninger langs E39 etter avtale. Bussfrokost serveres underveis. Stopp ved 

Sørlandsenteret hvor det passer med lunsj. Ettermiddagsseilas mellom Sandefjord og 

Strømstad. Under overfarten serveres koldbord med drikke. Etter ankomst kjører vi det 

korte stykke til Quality Hotel i Vänersborg.   

Dag 2 

Frokost serveres før avreise langs den Svenske vestkysten. Vi har formiddagstopp i Gøteborg 

før siste etappe til Ystad. Ettermiddagsseiling til Rønne på Bornholm. Vi bor 4 netter på Hotel 

Griffen i "hovedstaden" Rønne. Middag. 

Dag 3 – 5 

Under oppholdet på Bornholm spiser vi frokoster og middager på hotellet. 2 dager har vi 

lokalguider med på ulike utflukter. Det blir besøk i Svaneke og Gudhjem, 2 små pittoreske 

byer med bindingsverkshus. Det blir også besøk i en rundkirke som tidligere også tjente som 

forsvarstårn, og Nord-Europas største borgruin, Hammersborg. Under utfluktene besøker vi 

lokale kunsthåndverkere og på ettermiddagene hygger vi oss i Rønne by. En dagen har vi 

hele dagen til disposisjon i Rønne.  

Dag 6  

Frokost før vi tar båten kl. 10.30 over til Ystad og videre det korte stykke til Øresundbroen 

som forbinder Sverige og Danmark. Via Fyn ankommer vi Jylland med avslutningsmiddag og 

overnatting på Montra Sabro Hotel.  
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Dag 7 

Det serveres frokost før vi kjører det korte stykke til Hirtshals. Etter en liten stopp tar vi 

Superspeed 1 kl 12.15 over til Kristiansand. Om bord koser vi oss med lunsjbuffet og drikke 

før ankomst Kristiansand kl 15.30. Videre med vår buss til Sandnes og Stavanger. Forventet 

ankomst Stavanger kl 20.00 – 20.30. 

     

REISEFAKTA 

Dato: 01. – 07. Juni 2019  

Pris: kr 10 950,- 

Prisen inkluderer: 

Bussreise 7 dager 

Reiseleder fra Boreal Reiser 

Bussfrokost første dag 

Båtreise Sandefjord-Strømstad 

Middagsbuffet med dessert og drikke under overfarten 

Overnatting på Quality Hotel Vänersborg med frokost 

Reise med skip Ystad – Rønne t/r  

4 overnattinger med middag og frokost på Hotel Griffen **** 

2 halvdags utflukter med lokalguide på Bornholm 

1 overnatting med middag og frokost på Montra Sabro Hotel  

Båtreise Hirtshals – Kristiansand inkl lunsjbuffet med drikke veiavgifter 

 

IKKE INKLUDERT: 

Enkeltrom 6 netter kr 1 800,-  

 

Påmelding innen: 24. April   

Informasjonsbrev om turen sendes ut 2-3 uker før avreise. Sjekk at navn på alle 

påmeldte på bestillingsbekreftelsen er identisk med pass, inkl. alle for-, mellom og 

etternavn, slik at det blir korrekt på billetter/hotellister etc.  
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