
TAG MED på en spændende 4 dages tur 5l 
solskinsøen i e;eråret. 

fra 7. 5l 10. oktober. 
Hovborg Borgerforening har /lre1elagt en tur /l Bornholm, hvor vi skal opleve en masse. Vi håber I 
har lyst /l at tage med os på turen, så vi bliver mange, gerne fra mange forskellige steder i 
omegnen, så vil gerne invitere vores nabo byer med.  
Vi får 3 dage på Bornholm. På vejen derover gør vi holdt hos Dagrofa i Ringsted, hvor vi spiser 
frokost  og Noa Jankovic, som er cheFonsulent hos Dagrofa, vil fortælle om sit arbejde og om 
deres Strategi for landsbyerne: Indflydelse /l vækst.  
Vi kører i Bus via Ystad /l Rønne. Der bliver afgang fra Ystad kl. 18.30. 
Vi skal bo på Hotel Balka Søbad lige ned /l Østersøen. 
Hotellet er kendt for sin gode mad, det overdådige morgenbord og tre re1ers aPenmenu. 
Store værelser med bad, lille køkken med køleskab og balkon eller terrasse.   

Vi kommer 5l at besøge og høre om alle øens byer, Danmarks eneste bjergby Gudhjem, Svaneke, 
som i 2013 blev kåret 5l Danmarks smukkeste købstad. Vi kommer også 5l at se noget af det, 
som er så fantas5sk på Bornholm, og som man ikke lige som turist normalt tager hen 5l.  
Vi vil bl.a. besøge Natos tophemmelige spioncentral, som var i funk5on frem 5l 2012.  
Vi får en masse historier om øen, også lidt skrøner og overtro. 
Et par overraskelser har Borgerforeningen også planer om i løbet af turen. 

  
En af rundkirkerne   Danmarks eneste bjergby 

Prisen vil være 3.795 i dobbeltværelse. Tillæg for enkeltværelse 
Prisen inkluderer: Tur i komfortabel turistbus, overfart Ophold med halvpension. 
Alle entreer og udflugter. Kirsten Bruun er rejseleder, hun kender Bornholm næsten som sin 
bukselomme.  
Teknisk arrangør: Fogt studie og grupperejser. Medlem af rejsegaran/fonden  

     



            
Hammershus og det nye besøgscenter        Vang Pier: De der ikke  lider af højdeskræk 
        kan gå over den høje bro. Vi andre bliver ved jorden. 

                                   
Røget sild må man smage på Bornholm  Et af de mange røgerier 

                           
    Hotel  Balka Søbad, lige ned /l Østersøen Natos spioncentral Vi kommer op i det 70 
    meter høje tårn med en meget speciel   
                                                 topsikret elevator. 

 Vi er i fuld gang med at få styr på de sidste detaljer og aPaler i forhold /l programmet. Program 
kan rekvireres hos Kirsten Bruun på kp.bruun@gmail.com. Tlf 51333129 

Tilmelding også /l Kirsten Bruun. HerePer modtager i faktura fra Fogt rejser. 
Vi håber I har lyst at tage med på turen, vi lover at gøre vores allerbedste for at vi får en rig/g god 
og spændende tur. Tilmelding gerne inden så længe, så vi ved hvor mange der er med her fra 
området. I må meget gerne melde hur/gt /lbage hvis I vil med. Vi skal give besked /l Hotel og 
færge. 
Turen gennemføres ved min. 30 deltagere.  
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