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Søndag den 17. september 2023: 
Kl. 07.30: Afgang Aulum Station  
Kl. 07.50: Afgang Vildbjerg, bag hotellet  
Kl. 08.25: Afgang Kibæk Station  
Kl. 08.50: Afgang Markedspladsen, Herning 
Vi kører mod København, derefter via Øresundsbroen til Ystad, Sverige, 
hvor vi skal være fremme til kl. 15.00 og skal sejle kl. 15.30 med ankomst 
til Rønne kl. 16.50.  
Undervejs på turen vil vi servere kaffe og rundstykker samt senere 3 stk. 
håndmadder inkl. 1 øl/vand i forbindelse med pauser.  
Efter ankomst til Hotel Pepita i Allinge bliver vi indkvarteret med 
efterfølgende aftensmad. 
 
Mandag den 18. september 2023: 
Efter morgenmaden starter vi dagen med en tur over Olsker og ser Olsker 
Kirke fra bussen. Over Rutsker til Hasle Røgeri. Når vi har set røgeriet, 
kører vi en lille tur til Vang Havn og videre til Hammershus, der er 
Nordeuropas største borgruin. Guiden vil fortælle om borgens dramatiske 
historie. Bussen kører til Hammer Havn og Opalsøen, inden vi kører langs 
kysten til frokost på restaurant Brøddan i Gudhjem kl. 13.00. Vi besøger 
også en af Bornholms mange rundkirker. 
Efter frokost er der mulighed for at se nærmere på den idylliske by 
Gudhjem indtil kl. 15.30, hvor bussen kører hjem til hotellet.  
Aftensmad på hotellet. 
 
Tirsdag den 19. september 2023: 
Efter morgenmaden er der afgang kl. 9.00. Turen gør først til 
Kræmmerhuset, der ligger langt ude på landet og er en butik med 
kunsthåndværk og en flot have. Efter frokosten på Bolsterbjerg Kro kl. 
12.15 kører vi til Ekkodalen og får en guidet gåtur. Herfra videre til den 
smukke købstad Svaneke, hvor der er masser af butikker og et hyggeligt 
torv. Evt. lidt tid i Gudhjem, inden vi igen finder hotellet.  
Aftensmad på hotellet. 
 
 
 



  

  
Onsdag den 20. september 2023: 
Efter morgenmaden kører vi kl. 9.00 ad smukke veje til den gamle mølle i 
Årsdale, hvor man kan se og købe bornholmsk granit. Vi kører videre til 
Nexø, hvor der vil blive et stop ved Kjærstrup Chokolade til 
smagsprøver/køb, inden vi spiser fiskebuffet på Snogebæk Røgeri kl. 
12.30 på havnen. Turen går videre til Dueodde, hvor vi tager den korte 
gangbro ud til den fine sandstrand. Vi slutter dagen med et besøg på 
vingården Lille Gadegård kl. 15.00, hvor der er rundvisning og 
smagsprøver. Herefter tilbage til Hotel Pepita til aftensmad. 
 
Torsdag den 21. september 2023: 
Morgenmad på hotellet, hvor der også smøres madpakker til hjemturen. 
Bussen pakkes, og vi skal være ved færgen kl. 10.00. Færgen sejler fra 
Rønne kl. 10.30 med ankomst til Ystad kl. 11.50. Vi sætter kurs mod 
Vestjylland og er hjemme først på aftenen. 
 
Priser:  
Pris pr. person i dobbeltværelse: Kr. 5595,- 
Tillæg for eneværelse: Kr. 400,- 
Depositum: Kr. 2000,- 
Evt. tillæg for afbestillingsforsikring: Kr. 540,- 
 
Inklusiv i rejsens pris: 

• Buskørsel, broafgifter og færgebilletter 
• 4 overnatninger på Hotel Pepita inkl. morgenmad og aftensmad, 

ekskl. drikkevarer 
• 3 x frokost inkl. 1 stk. drikkevare 
• Alle udflugter og lokalguide 
• Kaffe/the og et smurt rundstykke samt 3 stk. håndmadder inkl. 1 

øl/vand på udrejsedagen 
• Madpakke fra hotellet inkl. 1 stk. øl/vand på hjemturen 
• Bidrag til Rejsegarantifonden 
• Gebyr til Ældre Sagen à kr. 25,- 

 



  

 Der tages forbehold for evt. ændringer. 

Tlf. 9786 8100 
Tangvej 16, Venø, 7600 Struer 

www.venorejser.dk 

REJSEN ER ARRANGERET AF VENØ REJSER I 
SAMARBEJDE MED ÆLDRE SAGEN 

TEKNISK ARRANGØR: Venø Rejser, medlem af Rejsegarantifonden med nr. 1246

Hotel Pepita 
Langebjergvej 1, 3770 Allinge 
På Nordbornholm ved Allinge Sandvig finder I det hyggeligste hotel. Tæt 
på den smukkeste natur, strand og meget mere. Alle værelser er lyse og 
med eget bad/toilet. Der er TV samt safeboks.  
Flere af hotellets værelser ligger i stueplan, med adgang for 
gangbesværede. 
 
OBS:  
ID- og grænsekontrol ved indrejse til Sverige. Medbring gyldig ID-
legitimation m/foto (pas eller kørekort) på turen. 

45 PLADSER ∙ FØRST TIL MØLLE 
Tilmelding og information til Finn Rud Nielsen,  

tlf. 2572 3233, mail: finn.rud.aulum@gmail.com    

Tilmeldingsfrist: 01.06.2023 

TURHJÆLPER FRA ÆLDRE SAGEN MED PÅ TUREN 
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