
 

TURPRIS FRA OSLO  

Kr 12.550 
 

Priser fra andre byer: 

Trøndelag, Møre, Bergen, Haugesund og Stavanger: kr 12.950 

Sørlandet og Telemark: kr 12.750 

 

Tillegg for enkeltrom: kr 2800 

Tillegg for balkong med havutsikt på Bornholm: kr 1100 per rom 

 

PRISEN INKLUDERER: 

• 6 overnattinger på dobbeltrom/-lugar med dusj og wc 

• 7 middager (Oslo 5) 

• 6 frokoster  

• 1 kveldsmat  

• 3 lunsjer 

• Inngangspenger i pakt med turprogrammet 

• Ferjebilletter 

• Kaffe og småkaker når vi raster 

IKKE INKLUDERT:  

• Øvrige måltid 

• Drikke til maten 

• Tillegg for enkeltrom 

• Ekstraturer  

 

Vi tar forbehold om endringer i program og pris. 

Ved påmelding, vennligst benytt elektronisk påmeldingskjema 

som finnes på vår nettside plussreiser.no eller på              

telefon 70 17 90 00. 

Velkommen med på en uforglemmelig tur! 

Finn mer informasjon på plussreiser.no eller ring oss på telefon 70 17 90 00 

Foretaksnr. 989 663 445 MVA· Vasstrandveien 1, N-6011 Ålesund 

DFDS Seaways 

Nyker rundkirke 

Bindingsverkshus  

Turteam:  Klaus Muff, Marta Veivåg og Svein Bjarne Aase 

Sommertur til Danmarks østersjøperle med koselige fiskerlandsbyer, særpreget 

kultur og byggeskikk. Bornholm er det stedet i Danmark som har flest soltimer.  

BORNHOLM 

 

3. - 9. juli 



Solskinnsøya i Østersjøen  

Bornholm  

 

Sommertur til Danmarks        

østersjøperle med koselige      

fiskerlandsbyer, særpreget kultur 

og byggeskikk. Bornholm er det 

stedet i Danmark som har flest 

soltimer.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dag 1 

Onsdag 3. juli 

Avreisedag 

Samkjøring med andre Plussreiseturer 

til Oslo med avreise fra Trøndelag, 

Møre, Bergen, Haugesund,    

Stavanger, Sørlandet og           

Telemark. I Oslo kommer nye   

gjester om bord kl. 18.15 ved Thon 

Hotel Opera. Siste etappe denne   

dagen går til Sarpsborg. Kveldsmat 

med kaffe og rundstykker på Quality 

Hotel Sarpsborg.  

 

 

 

 

 

 

Dag 2 

Torsdag 4. juli 

Sarpsborg - Rønne 

Vi kjører mot Svinesund og grensen til 

Sverige, følger den svenske vestkysten 

hele veien sørover til Malmö før vi ut 

på ettermiddagen ankommer         

havnebyen Ystad i Skåne. Ferjen til 

Bornholm har avgang kl. 18.30. Vi 

sjekker inn på Hotel Griffen, hvor vi 

skal bo i hele fire netter. Middag og 

kveldsamling på hotellet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rundkirke 

Hammershus 

Hotel Griffen har både innendørs og   

utendørs spaavdeling, så her er det verdt å 

ta med badetøy. Mot et tillegg i prisen, kan 

du få rom med balkong og havutsikt under 

oppholdet på Bornholm. 

Hotel Griffen  

  

Dag 6 

Mandag 8. juli 

Bornholm - København 

Etter frokost reiser vi med            

hurtigbåten inn til fastlandet igjen     

kl. 08.30. Ankomst Ystad kl. 09.50. Vi 

kjører mot Malmø og over           

Øresundsbroen til Danmark og     

hovedstaden København. Her vil vi 

besøke sjømannskirken,”Kong      

Haakons kirke” hvor det blir felles 

lunsj. På vei ut mot DFDS-terminalen 

tar vi en rundtur i sentrum av byen. 

Båtavgang kl. 16.30. Middagsbuffé om 

bord.  

 

 

 

 

 

 

 

Dag 3 - 5 

Fredag 5. juli - Søndag 7. juli 

Bornholm 

Tre innholdsrike dager ligger foran 

oss. Vi skal besøke Hammershus som 

var et av Nordens mektigste         

forsvarsverk. Små pittoreske byer 

som Svaneke og Nexø med sine    

fargerike bindingsverkhus står også på 

programmet. Likeså fiskeværet     

Gudhjem og en av øyas rundkirker, 

samt utsiktspunktet Rytterknekten 

hvor du i klart vær kan se hele øya. 

Søndag skal vi til gudstjeneste i den 

særpregede Nyker rundkirke.  

 

 

 

 

 

 

Turen bestilles på 

plussreiser.no 

eller på telefon 

70 17 90 00 

 

Dag 7 

Tirsdag 9. juli 

Hjemkjøring 

Vi nyter en god frokost under       

innseilingen til Oslo. Vi legger til kai  

kl. 09.45 og kjører til Thon Hotel 

Opera hvor vi møter andre         

Plussreiserbusser på vei hjem. 

Sørlands-/Rogalandsbussen kjører 

via Sørlandet til Stavanger. 

Haugesund-/Bergensbussen kjører 

over Haukeli til Haugesund og Bergen. 

Møre-/Trøndelagsbussen kjører 

Gudbrandsdalen til Dombås og      

Ålesund. Korrespondanse til     

Trondheim. 

Gudhjem 


