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När er grupp eller förening vill 2014,  5 dagar 
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Följ med oss till Danmarks solskensö och Östersjöns pärla, Bornholm. På vår 
femdagarsresa utforskar vi denna vackra ö, äter gott, njuter av havets närhet 

och har det skönt ! Och upptäcker allt vackert på denna underbara ö…     
Preliminärt program 
Dag 1 
Efter start från våra hemorter färdas vi 
genom Småland ner mot Skåne. På ett 
riktigt skånskt gästgiveri står bordet 
dukat, och vi avnjuter en tidig middag. 
Vår båt tar oss snart från Ystad över 
Hammarsundet till Bornholm, och efter 
en halvtimme når vi så vårt hotell, som 
ligger vackert alldeles vid havet. Alla 
rum har dusch, WC, pentry, balkong 
eller altan samt TV, radio och telefon.   
 
Dag 2-4  
Under våra dagar på Bornholm skall vi 
verkligen uppleva ön! Vi inleder med 
en heldagstur på norra delen, där vi bl 
a beser norra Europas största fäst-
ningsruin, Hammershus. Fästningen 
speglar en stor del av Bornholms 
forntid, och vi får veta mycket om öns 
krigiska historia. Vi färdas på små 
vackra strandvägar, genom Almin-
dingens skogar, tittar på sprickdalar 
och rundkyrkor och små vackra städer. 
Den andra turen för oss till södra delen 
av ön, med besök i Rönne som är öns 
huvudstad. En underbar strand kan 
locka till bad, innan vi på ett rökeri kan 
smaka på rökta bornholmare, öns 
specialitet. Östra kusten med sin vilda 
natur, och världsarvs-staden Gudhjem 
väntar oss också. En dag gör vi en 
kustvandring, under vilken vi riktigt blir 
ett med naturen, vinden och havet. 
Luncherna på mysiga värdshus 
smakar förträffligt, och vår kock 
undfägnar oss med underbara 
middagar…   
 
Dag 5 
Efter en god frukost beger vi oss till 
Rönne, varifrån vår färja tar oss till 
Ystad. Efter uppehåll för lunch fort-
sätter vi så norrut mot eftermiddags-
kaffe och hemorterna. En underbart 
upplevelserik resa som gett oss fina 
minnen är tillända.        

Österlars rundkyrka 

Sandkås 

Ett av våra hotell, beläget vid stranden. Alla 
rum har badrum, pentry, radio och TV, 
balkong eller terrass med möbler 

Ett av våra bekväma rum 

Havet finns med oss hela tiden…Balka- 
stranden vid vårt hotell. 

Pris 4.475:- inkl del i dubbelrum, helpension fr o m tidig 
middag dag 1 t o m lunch dag 5, alla utflykter, rundtu-
rer, kustvandring och båtresor. Enkelrumstillägg 895:- 

Upplysningar och anmälan 
LASSES RESOR  Hallsberg  
Tel   0582 – 107 88 
 

Statlig resegaranti ställd 
www.lassesresor.se 

Hotellträdgården på ett av våra hotell 

Balka 
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