
Centrum Taxi & Dybbøl Turist
Løntoft 1, Ragebøl
DK-6400 Sønderborg
E-mail: mail@centrumtaxiogbus.dk
www.dybbolturist.dk

Buskørsel
Telefon +45 7448 6910
Telefax +45 7448 6901

Taxikørsel
Telefon +45 7345 0300
Telefax +45 7345 0400

Vi er medlem af rejsegarantifonden nr. 1618 w
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Bornholm
4 dagstur 

fra den 13. - 16. september 2018

Opsamling, afgangstider
Nordborg, Kvickly kl. 09.15

Gl. Guderup kl. 09.30

Sønderborg, Kirketorvet kl. 10.00

Broager, overfor tanken kl. 10.15
(det gamle Miro Auto)

Gråsten, Banegården kl. 10.25



DAG 1 – torsdag den 13. september 2018 
Efter endt opsamling kører vi mod Ystad i Sverige. Undervejs serveres 
sandwich samt en øl eller en sodavand.
  
Kl. 18.30 sejler hurtigfærgen fra Ystad til Rønne. Færgen er i land på 
Bornholm kl. 19.50. 
  
Vi kører derefter til vores hotel – Hotel Pepita. Hotel Pepita er beliggende i 
Allinge. Ca. 30 minutters kørsel fra Rønne. Værelserne er alle udstyret 
med bad og toilet, hårtørrer samt svaleskab. Flere af værelserne ligger i 
stueplan, mens enkelte er placeret på 1. salen. 
  
Se evt. mere om hotellet på www.pepita.dk.
  
Kl. 20.30 er der aftenbuffet i hotellets restaurant. Bemærk at drikkevarer 
ad libitum denne aften er gældende indtil kl. 22.00 pga. vores sene ankomst 
til øen.  
  
DAG 2 – fredag den 14. september 2018 
Efter morgenmaden der serveres som buffet i hotellets restaurant, tager vi 
kl. 9.00 afsted på en dagstur. Vi starter med at køre lidt nordpå til 
Mose løkken Stenbrudsmuseum. Her kan I opleve hvordan stenindustrien 
har udviklet sig gennem 150 år. Ophold er på egen hånd.
  
Kl. 11.00 kører vi til Hammershus, en lille kort køretur på ca. 10 minutter. 
Her har vi til kl. 11.20 bestilt en guide der vil fortælle jer om Hammershus, 
samtidig med at I ser Nordeuropas største borgruin.
  
Historikere mener at Hammershus blev grundlagt tilbage i år 1255 af 
Ærkebiskop Jakob Erlandsen. Hammerhus blev fredet i 1822. Der var 
borgen dog reduceret fra en borg til en ruin, da man fra 1743 til 1822 
havde brugt borgen som stenbrud. Besøget ved Hammershus tager 
ca. 1½ time.
  
Kl. 13.00 kører vi til øens største by, Rønne, hvor der er ophold på egen 
hånd. Her er der mulighed for at købe frokost på egen hånd og opleve byen. 
  
Kl. 16.00 kører vi retur mod hotellet, hvor vi undervejs kører forbi Østerlars 
Rundkirke. Bemærk at der ikke må fotograferes med blitz i Rundkirken. 
Denne form for belysning skader de gamle kalkmalerier. 
   
Kl. 19.00 serveres aftenbuffet i hotellets restaurant. Øl, sodavand og vin ad 
libitum indtil kl. 21.00
  
DAG 3 – lørdag den. 15. september 2018 
Efter morgenmaden kører vi kl. 9.00 mod Helligdomsklipperne, en af 
Bornholms – måske en af Danmarks største naturseværdigheder. 
  
Efter opholdet ved Helligdomsklipperne kører vi kl. 10.30 i til byen Gudhjem, 
der for mange er kendt for retten ”Sol over Gudhjem”. I Gudhjem er der 
ophold på egen hånd frem til kl. 13.00.

Kl. 13.00 kører vi videre til Svaneke, hvor vi først kører til Svaneke Røgeri. 
  

Svaneke Røgeri er Bornholms største Røgeri og også et af de få røgerier der 
stadig ryger fisken på gammeldags måde. Der er selvfølgelig også mulighed 
for at købe delikatesser med hjem.

Bagefter er der ophold på egen hånd i Svaneke der byder på mange delikates-
ser bl.a. ved Svaneke Bolcher, Svaneke Ismejeri samt Svaneke Chokoladeri. 
Der er her rig mulighed for at købe bornholmske specialitetter med hjem.

Kl. 16.00 kører vi retur til hotellet, men undervejs kører vi først til Rokkeste-
nen og derefter kører vi via Dueodde retur til Allinge. 

Kl. 19.00 serveres aftenbuffet i hotellets restaurant. Øl, sodavand og vin ad 
libitum indtil kl. 22.00, da der denne aften også er musik.
  
DAG 4 – søndag den 16. september 2018   
Kl. 9.30 forlader vi hotellet og kører mod Rønne, hvor vi kl. 10.30 sejler til 
Ystad (ankomst kl. 11.50) og fortsætter derefter vores tur retur mod opsam-
lingsstederne. 

4 DAGES TUR TIL BORNHOLM

Buskørsel i henhold til program
Færgeoverfart Ystad-Rønne tur/retur
3 x overnatning i dobbeltværelse 
Sandwich samt en øl eller en sodavand på udturen
3 x morgenbuffet
3 x aftenbuffet (den ene aften med musik)
Øl, vand og vin ad libitum fra kl. 18.30-21.00 (dog på ankomstdagen frem til kl. 22.00 
samt d. 15. sept.)
Guidet tur ved Hammershus
Garantifond

pr. pers. i dobbeltværelse kr. 2. 935,-
Tillæg for enkeltværelse kr.  350,-

INKLUSIV I PRISEN

Bestilling af tur kan ske på telefon 7448 6910
mandag – fredag fra kl. 08.00–16.00


