
BORNHOLM ♪ BORNHOLM ♪ BORNHOLM 
SOMMER 2023

NYHED VERSION 2 og 7 ÅRS FØDSELSDAGSTUR
Klipper, sild og solskinsø 

Fly direkte fra Aalborg Lufthavn til Bornholm
Afrejse 23. juni · Hjemrejse 27. juni 2023

VELKOMMEN TIL BORNHOLM - VERSION 2
Efter 6 sæsoner med vores populære 4 og 5 dages 
ture til Bornholm er vi nu klar med vores nye program 
på solskinsøen i samarbejde med ÆldreSagen  
Aalborg. 
Af nyheder i programmet er bl.a. vingårdsbesøg -  
Kultipperne - Forsvarsmuséet og m.m. Efter en flyve-
tid på ca. 1 time er du fremme på Bornholm og klar til 
at gen-/opleve den skønne ø midt i Østersøen.
Velkommen

Alt dette er inklusiv
✔ Fly direkte fra Aalborg Lufthavn til Bornholm
✔ Fødselsdagsglas ved ankomst til Bornholm
✔ 15 kg bagage + 5 kg håndbage
✔ Gratis parkering i Aalborg Lufthavn
✔ Transport til og fra hotel
✔ 5 dage - 4 nætter på Hotel Abildgård ***
✔ Dobbeltværelse
✔ All Inklusive Light *
✔ Velkomstmøde
✔ Forsvarsmuseet  i  Rønne på ankomstdagen.
✔ Den store ø tur (Heldagsudflugt med frokost inkl.  

1 lille øl eller vand) og vinsmagning 
✔ Skt. Hans aften arrangement i Tejn
✔ Bornholm - med fly repræsentant i lufthavnen 
✔ Rejseledere på Bornholm 

FØDSELSDAGSTUR   
5 dages tur med  

All Inklusive Light *
og Skt. Hans aften

Afrejse 23. juni 2023
Pris pr. person

kr. 5.950 
Direkte til 

Bornholm fra 
Aalborg Lufthavn

Flyvetid 
ca. 1 time  

TILMELDING SENEST DEN 15. FEBRUAR 2023 til Bornholm med fly
Emil Ernst Vej 122 · 7442 Engesvang · Tlf. 61 20 05 40 (mandag-fredag kl. 10.00-15.00) eller www.bornholmmedfly.dk 



Bornholm ♪ Bornholm ♪ Bornholm  
Klipper - sild og solskinsø - Version 2

På denne tur skal du opleve naturskønne skærgårde, strande, skove, hyggelige byer og ikke 
mindst en af øens mange rundkirker, Kultipperne, Forsvarsmuséet, vingårdsbesøg og m.m.

Blot 135 km fra den danske kyst og 37 km fra Sveriges kyst ligger 
solskins-øen Bornholm ude midt i Østersøen.

Areal: 588,3 kvadratkilometer. Kystlængde: 158 km
Du flyver direkte til Bornholm. Oplevelserne og den første udflugt 

starter ca. 2 timer efter, du stod i lufthavnen i Billund.

Velkommen til 5 skønne dage fuld af oplevelser. 
 

Hotel Abildgård ***  
All Inklusive Light *
Hotellet ligger i idylliske omgivelser i den lille by Sand-
kås. I bor i ro og fred, få meter fra hav, sand og de 
smukke nordbornholmske klippepartier.
Den østvendte kyst sikrer sol til de morgenduelige.
• Fri internet
• Udendørs pool   

Dobbeltværelser
Dobbeltværelserne på Hotel Abildgård ligger i ét plan
på hotellets område, fordelt på 5 værelsesfløje. Værel-
serne har entré, minikøkken, køleskab, stue/sovevæ-
relse med skrivebord, sofa og lænestol og satellitTV. 
Badeværelset er med brus og toilet og der er føntørrer
på værelserne.

*All Inklusive Light indeholder:
• Stor morgenbuffet kl. 07.00 - 10.00
• Kaffe, te og juice hele dagen
• Aftenbuffet med skiftende tema kl. 18.00 - 21.00
• Drikkevarer ad libitum kl. 18.00 - 21.00
• Øl, rød- & hvidvin samt sodavand

Kan tilkøbes:
•  Eneværelsestillæg kr. 1.360,- (Begrænset antal)
•  Dobbeltværelse med ekstra værelse/soverum
    tillæg pr. person kr. 680,-
•  Christiansø - Frederiksø og Gudhjem 525,-   
•  Bornholms Kunstmuseum - Helligdomsklipperne 

- Allinge  kr. 325,-

Rejseprogram:
Dag 1 
Velkommen til Bornholm
Besøg på Forsvarsmuseet i Rønne (Inklusiv)
Indtjek på hotellet sidst på eftermiddagen
18.00 - 21.00 Stor aftenbuffet inklusiv fri drikkevarer 

Dag 2 
7.00- 10.00 Stor morgenmadsbuffet
Udflugt: 10.00 - 17.00 Den store ø tur (Inklusiv)
Heldagsudflugt inkl. frokost med lille øl/vand og 
vinsmagning 
18.00 - 21.00 Stor aftenbuffet inklusiv fri drikkevarer

Dag 3 
7.00 - 10.00 Stor morgenmadsbuffet
På egen hånd
18.00 - 21.00 Stor aftenbuffet inklusiv fri drikkevarer

Dag 4 
7.00 - 10.00 Dejlig morgenmadsbuffet
På egen hånd eller udflugt
Udflugt: 9.30 - ca. 17.00 (Tilkøb)
Christiansø - Frederiksø & Gudhjem 
18.00 - 21.00 Stor aftenbuffet inklusiv fri drikkevarer

Dag 5 
7.00 - 10.00 Stor morgenmadsbuffet
10.00 Udtjekning af hotellet
På egen hånd. (Nyd området inden hjemrejse)
Eller hjemrejseudflugt kl. 10.00 - 12.00 (Tilkøb)
Bornholms Kunstmuseum - Helligdomsklipperne - 
Allinge
Afgang mod Bornholms Lufthavn

Bornholm ♪ Bornholm ♪ Bornholm  
Klipper - sild og solskinsø - Version 2

På denne tur skal du opleve naturskønne skærgårde, strande, skove, hyggelige byer og ikke 
mindst en af øens mange rundkirker, Kultipperne, Forsvarsmuséet, vingårdsbesøg og m.m.

Blot 135 km fra den danske kyst og 37 km fra Sveriges kyst ligger 
solskins-øen Bornholm ude midt i Østersøen.

Areal: 588,3 kvadratkilometer. Kystlængde: 158 km
Du flyver direkte til Bornholm. Oplevelserne og den første udflugt 

starter ca. 2 timer efter, du stod i lufthavnen i Aalborg.

Velkommen til 5 skønne dage fuld af oplevelser. 
 

Hotel Abildgård ***  
All Inklusive Light *
Hotellet ligger i idylliske omgivelser i den lille by Sand-
kås. I bor i ro og fred, få meter fra hav, sand og de 
smukke nordbornholmske klippepartier.
Den østvendte kyst sikrer sol til de morgenduelige.
• Fri internet
• Udendørs pool   

Dobbeltværelser
Dobbeltværelserne på Hotel Abildgård ligger i ét plan
på hotellets område, fordelt på 5 værelsesfløje. Værel-
serne har entré, minikøkken, køleskab, stue/sovevæ-
relse med skrivebord, sofa og lænestol og satellitTV. 
Badeværelset er med brus og toilet og der er føntørrer
på værelserne.

*All Inklusive Light indeholder:
• Stor morgenbuffet kl. 07.00 - 10.00
• Kaffe, te og juice hele dagen
• Aftenbuffet med skiftende tema kl. 18.00 - 21.00
• Drikkevarer ad libitum kl. 18.00 - 21.00
• Øl, rød- & hvidvin samt sodavand

Kan tilkøbes:
•  Eneværelsestillæg kr. 1.360,- (Begrænset antal)
•  Dobbeltværelse med ekstra værelse/soverum
    tillæg pr. person kr. 680,-
•  Christiansø - Frederiksø og Gudhjem 525,-   
•  Bornholms Kunstmuseum - Helligdomsklipperne 

- Allinge  kr. 325,-

Rejseprogram:
Dag 1 
Velkommen til Bornholm
Besøg på Forsvarsmuseet i Rønne (Inklusiv)
Indtjek på hotellet sidst på eftermiddagen
18.00 - 21.00 Stor aftenbuffet inklusiv fri drikkevarer 
Ca. 20.00 Skt. Hans arrangement i Tejn

Dag 2 
7.00- 10.00 Stor morgenmadsbuffet
Udflugt: 10.00 - 17.00 Den store ø tur (Inklusiv)
Heldagsudflugt inkl. frokost med lille øl/vand og 
vinsmagning 
18.00 - 21.00 Stor aftenbuffet inklusiv fri drikkevarer

Dag 3 
7.00 - 10.00 Stor morgenmadsbuffet
På egen hånd
18.00 - 21.00 Stor aftenbuffet inklusiv fri drikkevarer

Dag 4 
7.00 - 10.00 Dejlig morgenmadsbuffet
På egen hånd eller udflugt
Udflugt: 9.30 - ca. 17.00 (Tilkøb)
Christiansø - Frederiksø & Gudhjem 
18.00 - 21.00 Stor aftenbuffet inklusiv fri drikkevarer

Dag 5 
7.00 - 10.00 Stor morgenmadsbuffet
10.00 Udtjekning af hotellet
På egen hånd. (Nyd området inden hjemrejse)
Eller hjemrejseudflugt kl. 10.00 - 12.00 (Tilkøb)
Bornholms Kunstmuseum - Helligdomsklipperne - 
Allinge
Afgang mod Bornholms Lufthavn



Den store ø tur - med vingårdsbesøg  
(Inklusiv)
Opalsøen - Hammerhavn - Kultippen ved Hasle - 
Frokost i Hasle - Nylars Rundkirke - Vingården/
Aakirkeby - og Granitmøllen i Aarsdale.
Inklusiv Bornholmsk fiskefrokostbuffet i Hasle (in-
klusive en øl eller vand)
På denne heldagstur opleves endnu mere af, hvad 
Bornholm har at byde på.
Turen starter efter morgenmaden på hotellet.
Første stop er Opalsøen på den nordlige del af Born-
holm. Opalsøen er resterne af det, som i slutningen af 
det 19. århundrede og starten af det 20. århundrede 
var Nordbornholms største eksportlager - Granit. Vi 
går en tur i det fantastisk flotte naturområde. Turen 
fortsætter mod Hammerhavn som også kaldes for 
Sæne Havn. Her er der et fantastisk udsigt op mod 
Hammershus (kort fotostop). Næste mål er kultippen 
ved Hasle, som er som et besøg på månen: Hele om-
rådet minder nærmest om et månelandskab. Tilbage 
i 1940’erne foretog man kul-gravning ved Hasle. Her 
sorterede man ”affaldsprodukter” som sand, grus, 
ler og kulstøv fra kullet, og kørte det med tipvogne ud 
til kysten og tømt det ud over kanten. Handlingen fik 
landskabet til at ændre sig og er uden bevoksninger. 

Vi går en tur i området og nyder bl.a. den fantastiske 
udsigt mod Østersøen. Frokost stop i Hasle Røgeri, 
hvor vi nyder den skønne fiskebuffet ledsaget af en 
lille øl eller vand.
Herefter fortsætter vi ø-turen mod Nylars Rundkirke, 
som er en af Bornholms bedst bevarede kirker. Kirken 
er opført i år 1160. I kirken finder vi bl.a. to af Born-
holms i alt 40 runesten.
Næste stop er vingården ”Lille Gadegård”, hvor vi be-
søger den lokale vinbonde Jesper, som tager os med 
på en rundvisning i området ved vingården. Vinbon-
den taler Bornholmsk, og det går hurtigt, om vin men 
også om kvinder og politik.
Herefter er der en let vinsmagning af vinbondens pro-
dukter.
Dagens sidste stop er ved Granitmøllen ved Aarsda-
le. Aarsdale Mølle er bygget i 1877, og har malet mel 
siden 1877 til og med 2003, som den eneste mølle i 
Danmark, uden at være blevet restaureret. I dag males 
der ikke mere mel, men alt fungerer i møllen og møl-
lehjulene arbejder ved 3 sek. meter vind eller derover. 
Der er mulighed for at komme op i møllen samt be-
søge den spændende forretning med granitprodukter.  
Efter en dag fuld af oplevelser går turen tilbage til ho-
tellet.   

Velkommen til Bornholm 
(Inklusiv) 
Vi kører direkte fra lufthavnen ud på turens første ud-
flugt, hvor vores første stop er Forsvarsmuséet i Røn-
ne.
Bornholms Forsvarsmuseum i Rønne rummer en skat 
af genstande fra Bornholms militære historie. I mu-
seets forgård findes en række militære køretøjer og 
kanoner. Museet er opdelt i to etager, som dækker 
Bornholms indblanding i militære konflikter fra mid-
delalderen til i dag. En del af udstillingerne er tilegnet 
den tyske og sovjetiske besættelse under 2. verdens-
krig samt koldkrigsperioden. Personer, som har gjort 
tjeneste ved enheder stationeret på Bornholm, vil nik-
ke genkendende til mange af museets genstande.
Vi deltager på en spændende rundvisning med muse-
ets lokale folk. 
Efter besøget på Bornholms Forsvarsmuseum går tu-
ren mod vores dejlige Hotel Abildgård i Sandkås. 

Den store ø tur - med vingårdsbesøg  
(Inklusiv)
Opalsøen - Hammerhavn - Kultippen ved Hasle - 
Frokost i Hasle - Nylars Rundkirke - Vingården/
Aakirkeby - og Granitmøllen i Aarsdale.
Inklusiv Bornholmsk fiskefrokostbuffet i Hasle (in-
klusive en øl eller vand)
På denne heldagstur opleves endnu mere af, hvad 
Bornholm har at byde på.
Turen starter efter morgenmaden på hotellet.
Første stop er Opalsøen på den nordlige del af Born-
holm. Opalsøen er resterne af det, som i slutningen af 
det 19. århundrede og starten af det 20. århundrede 
var Nordbornholms største eksportlager - Granit. Vi 
går en tur i det fantastisk flotte naturområde. Turen 
fortsætter mod Hammerhavn som også kaldes for 
Sæne Havn. Her er der et fantastisk udsigt op mod 
Hammershus (kort fotostop). Næste mål er kultippen 
ved Hasle, som er som et besøg på månen: Hele om-
rådet minder nærmest om et månelandskab. Tilbage 
i 1940’erne foretog man kul-gravning ved Hasle. Her 
sorterede man ”affaldsprodukter” som sand, grus, 
ler og kulstøv fra kullet, og kørte det med tipvogne ud 
til kysten og tømt det ud over kanten. Handlingen fik 
landskabet til at ændre sig og er uden bevoksninger. 

Vi går en tur i området og nyder bl.a. den fantastiske 
udsigt mod Østersøen. Frokost stop i Hasle Røgeri, 
hvor vi nyder den skønne fiskebuffet ledsaget af en 
lille øl eller vand.
Herefter fortsætter vi ø-turen mod Nylars Rundkirke, 
som er en af Bornholms bedst bevarede kirker. Kirken 
er opført i år 1160. I kirken finder vi bl.a. to af Born-
holms i alt 40 runesten.
Næste stop er vingården ”Lille Gadegård”, hvor vi be-
søger den lokale vinbonde Jesper, som tager os med 
på en rundvisning i området ved vingården. Vinbon-
den taler Bornholmsk, og det går hurtigt, om vin men 
også om kvinder og politik.
Herefter er der en let vinsmagning af vinbondens pro-
dukter.
Dagens sidste stop er ved Granitmøllen ved Aarsda-
le. Aarsdale Mølle er bygget i 1877, og har malet mel 
siden 1877 til og med 2003, som den eneste mølle i 
Danmark, uden at være blevet restaureret. I dag males 
der ikke mere mel, men alt fungerer i møllen og møl-
lehjulene arbejder ved 3 sek. meter vind eller derover. 
Der er mulighed for at komme op i møllen samt be-
søge den spændende forretning med granitprodukter.  
Efter en dag fuld af oplevelser går turen tilbage til ho-
tellet.   

Velkommen til Bornholm 
(Inklusiv) 
Vi kører direkte fra lufthavnen ud på turens første ud-
flugt, hvor vores første stop er Forsvarsmuséet i Røn-
ne.
Bornholms Forsvarsmuseum i Rønne rummer en skat 
af genstande fra Bornholms militære historie. I mu-
seets forgård findes en række militære køretøjer og 
kanoner. Museet er opdelt i to etager, som dækker 
Bornholms indblanding i militære konflikter fra mid-
delalderen til i dag. En del af udstillingerne er tilegnet 
den tyske og sovjetiske besættelse under 2. verdens-
krig samt koldkrigsperioden. Personer, som har gjort 
tjeneste ved enheder stationeret på Bornholm, vil nik-
ke genkendende til mange af museets genstande.
Vi deltager på en spændende rundvisning med muse-
ets lokale folk. 
Efter besøget på Bornholms Forsvarsmuseum går tu-
ren mod vores dejlige Hotel Abildgård i Sandkås. 



Christiansø - Frederiksø - Gudhjem 
Heldagsudflugt
Efter morgenmaden kører vi mod Danmarks eneste 
bjerglandsby - Gudhjem, hvor vi straks går ombord 
på skibet Ertholmen, der skal tage os med mod Dan-
marks østligste punkt Christiansø og Frederiksø.
Efter en smuk sejltur på ca. 55 min. står vores lokale 
guider klar på havnen til at tage os med på en fanta-
stisk oplevelsestur rundt på Christiansø og Frederiksø.
Christiansø har ca. 100 indbyggere. Et samfund med 
kro, kirke, politi, skole, købmand med bageri, posthus, 
museum, galleri, forsamlingshus, campingplads samt 
udsalg af de kendte Christiansø kryddersild som pro-
duceres og sælges på øen.
Øen er selvforsynende med elektricitet og tidligere 
også med drikkevand, der i flere hundrede år bestod 
af regnvandsopsamling i åbne brønde. Alt på øen er 
indrettet i fredede bygninger, der tidligere har været et 
stort fæstningsværk.
I øgruppen findes fuglereservatet Græsholmen, hvor 
Østersøens pingviner lever. I de senere år har den cirka 
300-kilo tunge gråsæl-bestand - der lever på øerne - ud-
viklet sig i en sådan grad, at der ryger to sæler i vandet, 
hver gang en nyankommet sæl maser sig op på skæret 
Christiansø er meget andet end spændende historie. I 
vil opleve en fantastisk, nærmest sydlandsk, natur. Ek-
sempelvis vokser der figentræer i øens haver. I de små 
søer findes kæmpe frøer af en helt speciel muteret art, 
som kun findes få andre steder i verden. Efter rundturen 
med lokalguiderne vil der være tid på egen hånd til videre 
udforskning af øerne, eller måske nyde en let frokost på 
den lokale kro eller spise sin medbragte mad. 
Ca. kl. 14.00 går sejlturen tilbage mod Gudhjem, hvor 
der vil være tid på egen hånd i ca. 1 ½ time inden bus-
sen kører os tilbage til hotellet sidst på eftermiddagen.  

OBS I tilfælde af rigtigt dårligt vejr aflyses Christian-
sø-turen og udflugten gennemføres så med alternative 
oplevelser. Udflugten bestilles sammen med rejsen.
Gennemføres med minimum 25 personer.
Pris pr. pers. 525,-  

Bornholms Kunstmuseum -  
Helligdomsklipperne - Allinge
Hjemrejseudflugt
Efter morgenmaden kører vi ud på vores spændende 
hjemrejseudflugt, hvor kunst, klipper og Folkemødeby-
en Allinge er vores mål for en spændende formiddag.
Bornholms Kunstmuseum er placeret i et af Danmarks 
flotteste og mest spektakulære landskaber. Museet 
ligger ved Helligdomsklipperne tæt på det naturskøn-
ne område Døndalen ca. 6 km. nord for Gudhjem.
Den hvide museumsbygning er opført i 1993 og blev 
hurtigt en publikumssucces blandt bornholmere og 
turister. Museet udvidede således i 2003 og fik mere 
plads til udstillinger, administration og magasin.
Vi får vores helt egen museumsvært, der tager os med 
på en spændende og fordybende rundvisning.
På rundvisningen bliver vi præsenteret for historien 
bag museets opførelse, museets unikke arkitektur, 
Bornholms kunsthistorie samt fortællinger om kunst-
nerne og øen. Rundvisningen varer ca. 50 min.

Helligdomsklipperne.
Ca. 100 m fra museet finder vi de fantastisk flotte 
Helligdomsklipper som vi naturligvis skal se. Gennem 
årtusinder har brændingen på dette sted eroderet klip-
pekysten og skabt dybe kløfter ind i fjeldet. Tilbage 
står nu de skarpe skær, forrevne granitsøjler og stejle 
klippevægge med dybe gange og grotter – såkaldte 
”ovne”. Herefter går turen til Allinge – Folkemødets by, 
hvor der bliver tid på egen hånd for evt. frokost inden 
turen går mod lufthavnen.
Gennemføres med minimum 25 personer.
OBS! Udflugten bestilles sammen med rejsen

Pris pr. pers. kr 325,-
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NYHED 2023  SKØNNE BORNHOLMSKE EKSTRA OPLEVELSER (tilkøb)

Kære gæst
Velkommen til ”Bornholm - med fly”
Vi kan i 2023 fejre 7 års fødselsdag – dette fejrer vi med denne nye  
version 2 og fødselsdagstur.

Finn Granberg Hansen
Ejer/stifter/vært


