
gerer. Under sejladsen, der tager cirka en time, kan vi slappe af i ski-

bets saloner. På de fredede øer Ertholmene, som er et helt enestående 

stykke Danmark, viser rejselederen rundt. Vi har cirka tre timers ophold 

på øerne, så der er god tid til at få det hele med. 

5. dag Hjemrejsedag og udflugt ud i det blå  

Efter en dejlig morgenmad på hotellet bliver vi hentet af Aakirkeby Tu-

ristfart, som bringer os på et sidste eventyr inden hjemrejsen. 

Afhængig af vind og vejr drager vi ud på en sidste udflugt, der tager os 

ud i det blå på dejlige Bornholm. Du kan bare sætte dig tilrette i bussen 

og lade dig overraske over, hvad vores dygtige rejseleder har fundet 

på. 

Der vil være god tid til frokost på egen hånd, inden vi bliver hentet af 

vores sjællandske bus og kører til Rønne, hvor færgen mod Ystad ven-

ter. Din kuffert står trygt i bussens bagagerum, så hænderne er frie til 

måske at bære på en enkelt pose fra skibets velassorterede butik. I 

Ystad kører chaufføren igen fra borde og sætter kursen mod Orø. 

Praktiske oplysninger: 

Vitus Rejser, der sælger turen, har reserveret 42 pladser til os på denne 

tur. Når I har meldt jer til Orø Seniorer, så sender vi en samlet tilmel-

dingsliste til Vitus Rejser, hvorefter det er dem, der kommunikerer di-

rekte med jer mht. betaling med videre.  

Rejsen koster kr. 3.899, enkeltværelse kr.  400, havudsigt i dobbeltvæ-

relse kr. 800. Udrejse og hjemrejse starter og slutter på Orø. 

Bemærk at I selv skal betale for frokost alle dage. 

Tilmeldingsfrist er den 10. marts, hvor I senest skal have givet Orø se-

niorer besked om jeres deltagelse. Se vedlagte tilmeldingsblanket. 

 

 Orø Seniorer 

Sensommertur  

til Bornholm 

21-25. september 2022 



Rejsebeskrivelse: 

1. dag: Fra Orø til Gudhjem 

Sæt dig godt til rette i bussen, og find ferieglæden frem. Bagagen tager 

chaufføren godt hånd om, så den skal du først tænke på, når vi er frem-

me i Gudhjem. Vi kører fra Orø via Øresundsbroen til Ystad, hvorfra vi 

sejler til Bornholm. Vi har bussen med på færgen, så vi kører direkte fra 

borde med kurs mod Gudhjem. 

Først på eftermiddagen ankommer vi til Hotel Gudhjem, hvor værtspar-

ret og vores rejseleder byder os velkommen. Efter at vi har fundet os til 

rette på hotellet, er der velkomstmøde, hvor rejselederen vil fortælle 

om de næste dages udflugter og aktiviteter. Om aftenen disker hotel-

lets køkken op med rejsens første middag. 

2. dag: Heldagsudflugt 

Hammershus, Rønne og Kræmmerhuset  

Vi starter dagen med at køre langs kysten til Hammershus, hvor vi skal 

besøge Nordeuropas største borg-

ruin, hvis historie fører tilbage til 

1200-tallet. Hammershus fik i 2019 

et nyt og spændende besøgscenter, 

som på levende vis fortæller histori-

en om den ikoniske ruin. Vi kører 

efter besøget videre til Bornholms største by Rønne, der særligt er 

kendt for sine brostensbelagte gader med bindingsværkshuse. Vi går 

en tur og slutter ved Store Torv, hvorefter der vil være tid til at se nær-

mere på byen på egen hånd samt til at finde dagens frokost.  

Turen slutter med et besøg i Kræmmerhuset, hvor vi besøger en unik 

blomsterhave. Haven består af mange rum, en stor dam, stensætnin-

ger, en gammel bro, pergolaer, roser og staudehaver. I Kræmmerhuset 

vil der også være mulighed for at købe bornholmske specialiteter i 

kunsthåndværksbutikken, der er særligt kendt for deres patchwork.  

Sidst på eftermiddagen returnerer vi til Hotel Gudhjem, hvor det er ved 

at være tid til dagens happy hour i den hyggelige gård. 

3. dag: Ekstraarrangement: Udflugt til Allinge, inkl. fiskebuffet på 

Nordbornholms Røgeri   

Pris: ca. 280 kroner    Varighed: Heldagsudflugt  

Vi tager lokalbussen til Allinge, hvor vi står af ved cirkuspladsen, hvor 

der hvert år bliver afholdt Folkemøde. Vi hører historien om Folkemø-

det, inden vi går langs havnen til Allinge by. Der bliver lidt tid til at kigge 

på byen, inden vi mødes igen for at nyde øens bedste fiskebuffet på 

Nordbornholms røgeri. Vi tager lokalbussen retur til Gudhjem, når vi 

ikke kan spise mere. 

Eller 

Såfremt der er min. 15 personer, der ønsker sig en fælles bustur til den 

sydøstlige del af Bornholm, så vil Orø Seniorer arrangere buskørsel, pri-

sen pr. person vil være 150 kr. for en tur af 4 timers varighed. F.eks. 

Dag 3, afgang Gudhjem kl. 10. 

Kørsel til Svaneke via kystvejen, 

ophold i Svaneke for egen fro-

kost og retur kl.13 for hjemkør-

sel via Østermarie - Østerlars 

(Rundkirke) og til Gudhjem via 

Melsted. Forventet ankomst 

Gudhjem kl. 14 

4. dag: Ertholmene med Christiansø  

Pris: ca. 275 kroner      Varighed: Ca. 5 timer 

Vi sejler fra Gudhjem med et moderne skib, der har plads til 300 passa-


