
Bustur til Bornholm og Sydskåne 26. juni til 1. juli 2017 
 

 
 
26. juni 2017: Afrejse fra Folkehjem i Aabenraa kl. 06.00. (Rundstykker og kaffe i bus-
sen). GF Busser sørger for madpakker til frokosten. Besøg på Glimmingehus i Skåne. 
Afrejse kl. 16.30 til Rønne. Indkvartering og aftensmad på Hotel Green Solution House, 
Strandvejen 79, Rønne. (www.greensolutionhouse.dk). 
 
27. juni: Afgang fra hotellet kl. 9.30. Udflugt til Hammershus og den forhåbentlig færdige 
udstillingsbygning (A. P. Møller-fonden). Madpakker fra hotellet. Efter frokost med bus til 
P-pladsen ved Hammersholm. Vandring herfra til Hammersholms helleristninger (ca.1 km). 
Enten herfra tilbage til P-pladsen og med bus til Madsebakke og helleristningerne her, eller 
vandring fra Hammersholm videre til Madsebakke ved Sandvig-Allinge (ca. 2 km). 
Aftensmad på hotellet. 
 
28. juni: Afgang fra hotellet kl. 9.30. Rønne med Hjorts keramikmuseum og Forsvars-
museet om formiddagen. Frokost i Rønne for egen regning. Efter frokost besøger vi  
Ny Lars Rundkirke og Øster Lars Rundkirke. Betalt aftensmad på torvet i Rønne. 
 
29. juni: Afgang fra hotellet kl. 9.30. Formidlingscenter Natur Bornholm i Aakirkeby om 
formiddagen. Madpakker fra hotellet. Om eftermiddagen besøg på Bornholms Kunstmu-
seum ved Gudhjem. Aftensmad på hotellet. 
 
30. juni: Afrejse fra hotellet kl. 09.45. Afsejling fra Rønne til Ystad kl. 10.30. Rundtur i 
Ystads gamle bydel med Maria Kirke. Besøg på Cinetek samt evt. filmmuseum. 
Madpakker fra hotellet. Kører til skibssætningen Ales Stenar. Indkvartering og aftensmad 
på Hotel Svea, Strandvägen 3, Simrishamn (www.hotelsvea.se). 
 
1. juli: Afrejse fra hotellet kl. 9.45. På hjemvejen besøger vi vikingefæstningen Trelleborg 
ved Slagelse, hvor vi også indtager madpakkerne fra hotellet. Er tilbage ved Folkehjem ca. 
kl. 18.00. 
 
Pris: kr. 5.650,- for medlemmer af Foreningen Norden ved overnatning i dobbeltvær. 
Tillæg for enkeltværelse: kr. 1300,- (begrænset antal)  
Tillæg for ikke medlemmer: kr. 300,- 
 

Aflyst pga. manglende antal tilmeldte



Med i prisen er busturen, overnatning på fire- og trestjernede hoteller, helpension - bortset 
fra en enkelt frokost - samt entreer på alle de seværdigheder, vi besøger. Drikkevarer dog for 
egen regning. Kaffe/te, øl og vand kan købes i bussen. 
                                                                                                                                                      
 
Bindende tilmelding: 1. marts 2017. 
Det er deltagernes eget ansvar at sørge for afbestillingsforsikring. 
Arrangør: Foreningen NORDEN i Aabenraa i samarbejde med GF Busser, Nordborg. Vi 
rejser i en moderne turistbus med alle faciliteter. 
Rejsen gennemføres ved min. 35 deltagere. 
 
Tilmelding senest 1. marts 2017 til: 
Birte Fangel, Skovhøj 60, 6200 Aabenraa  
Tlf.: 2616 4742. Mail: bifa1201@gmail.com  
 
Depositum kr. 2.000,- indbetales umiddelbart efter tilmelding på konto i Sydbank      
7910  1726135.  Husk navn! 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


