Bornholm · Julemarked
· Klingenberg Rejser
4 dage

Julemarked og julefrokost på Bornholm.

Klingenberg Rejser - en del af Vitus Rejser

Bornholms smukke natur har alle dage haft en næsten
magisk tiltrækningskraft – ikke blot på besøgende, men
også på kunstnere, kunsthåndværkere og
gourmetelskere. I juletiden byder øen på mange
hyggelige og charmerende julemarkeder, hvor de lokale
producenter tilbyder deres håndlavede varer og
boderne frister med alt fra chokolade til whisky og
keramik.

Klingenberg Rejser er blevet en del af Vitus Rejser, og
fremover vil du derfor finde alle Klingenbergs velkendte
rejser her på Vitus Rejsers hjemmeside. Rejsernes
indhold, program og priser har vi dog ikke pillet ved, og
du vil stadig blive mødt af Klingenberg Rejsers faste
rejseledere og chauffører i bussen.

Det hyggelige Hotel Allinge gør også alt for at skabe den
bedste julestemning, og vi kan glæde os til en ægte
bornholmsk julefrokost med lokale specialiteter.

Du kan se alle Klingenberg Rejser her.

Datoer og priser
Vi har i øjeblikket ingen kommende datoer planlagt for denne rejse.
Er du interesseret i at vide om og hvornår, vi er klar med nye datoer og progam for denne rejse, er du meget
velkommen til at kontakte os.
Tilmeld dig vores nyhedsbrev og kom på forkant med alle nyheder, nye kataloger og få gode rejsetips.

Opsamling på busrejser

Tillæg pr. person
Eneværelse

600,-

Afbestillingsforsikring

205,-

Inkluderet i prisen

Start din rejse på et af vores mange opsamlingssteder.
Fold køreplanen ud for at se alle ruter og
opsamlingstider.

Bemærkninger

• 4-stjernet bus, inkl. pladsreservation
• 3 nætter i Allinge på Hotel Allinge
• 3 x morgenmad

Klingenberg Rejser - en del af Vitus
Rejser

• 2 x middag
• 1 x julefrokostbuffet

Klingenberg Rejser er blevet en del af Vitus Rejser, og

• Husets vin, øl og vand til middagene på hotellet

fremover vil du derfor finde alle Klingenbergs velkendte

• Kaffe, te og juice hele dagen på hotellet

rejser her på Vitus Rejsers hjemmeside. Rejsernes

• Besøg i Kræmmerhuset
• Besøg ved Hammershus
• Besøg i Svaneke og Nexø
• Besøg i Malmø

indhold, program og priser har vi dog ikke pillet, og du vil
stadig blive mødt af Klingenberg Rejsers faste
rejseledere og chauffører i bussen.
Du kan se alle Klingenberg Rejser her.

• Kombineret chauffør og rejseleder på hele rejsen

Klingenberg Rejser · Rute 7
Udrejse

Hjemrejse

07.00

Kalundborg Station, Banegårdspladsen 2

07.25

Jyderup Station, Skarridsøgade 38 v. busstop

21.40
21.15

07.45

Holbæk, Jernbanevej 6

20.55

08.15

Roskilde, Buslomme overfor Køgevej 58

20.25

08.35

Høje Taastrup, Banestrøget 7

20.05

08.50

Glostrup, Buslomme Sydvestvej ved
Tøffelmagerstien

19.50

09.10

Valby Station, Lyshøjgårdsvej 60

19.30

Klingenberg Rejser · Rute 7A
Udrejse

Hjemrejse

07.30

Helsingør, Stationspladsen 2, Busplads v.
gangbroen, Sundsiden

21.00

08.00

Hillerød, Nordre Jernbanevej 35

20.30

08.20

Holte, Holte Stationsvej 38

20.10

08.35

Lyngby, Jernbanepladsen 59

19.55

Klingenberg Rejser · Rute 8
Udrejse

Hjemrejse

07.00

Næstved, Sct. Jørgens Park 92

21.30

07.30

Vordingborg, Banegårdspladsen 4

21.00

08.00

Rønnede, Rasteplads motorvejen overfor Ny
Næstvedvej 34

20.30

08.30

Ølby Station, Ølbycenter 2

20.00

Klingenberg Rejser · Rute 9
Udrejse

Hjemrejse

07.00

Korsør, Casper Brands Plads

21.30

07.20

Slagelse, Ndr. Stationsvej 17

21.10

07.40

Sorø Busterminal, Rådhusvej 10

20.50

08.00

Ringsted Station, Jernbanevej 1

20.30

08.30

Ølby Station, Ølbycenter 2

20.00

Dagsprogram
1. dag:
Udrejse via Øresundsbroen og med færge Ystad-Rønne.

med, og til aftensmaden er der øl, sodavand og husets
vin inkluderet fra kl. 18 til 21.

Besøg i Kræmmerhuset ved keramiker Anina Kofod.

På rejsens anden dag vil der om aftenen være

Ankomst og indkvartering på hotellet og tid til kaffe eller

bornholmsk julefrokost med lokale specialiteter og

te inden aftensmaden, hvor drikkevarerne er inkluderet.

drikkevarer inkluderet fra kl. 18 til midnat.

2. dag:

Kræmmerhuset

Flot tur gennem Bornholms natur med besøg i de

På udrejsedagen starter vi besøget på Bornholm i

juleudsmykkede, hyggelige købstæder. Om

”Kræmmerhuset” hos den kendte keramiker Anina

eftermiddagen besøg ved Hammershus eller mulighed

Kofod. Udover Aninas egne produkter byder

for blot at nyde hotellet og Allinge by. Bornholmsk

Kræmmerhuset også på et imponerende udvalg af

Julefrokostbuffet på hotellet med drikkevarer inkluderet

bornholmsk producerede tekstiler og delikatesser samt

indtil midnat.

et bredt udvalg af kunsthåndværk.

3. dag:

Lokale julemarkeder og Hammershus

Besøg i Svaneke og ved julemarkedet i Restaurant
Pakhuset. Ophold i Nexø og gode muligheder for at købe
håndlavede julegaver. Aftensmad med drikkevarer på
hotellet.

4. dag:
Hjemrejse via Rønne-Ystad. Ophold i Malmøs hyggelige
bykerne med tid til at besøge julemarkederne. Retur til
Sjælland via Øresundsbroen.

Oplevelser på rejsen

Flot natur og små hyggelige købstæder er om noget,
hvad Bornholm er kendt for. Vi begiver os på tur gennem
de smukke landskaber og tager os selvfølgelig også tid til
besøg i et par af de hyggeligste, juleudsmykkede byer,
der byder på lokale julemarkeder.
Om eftermiddagen kan du vælge mellem at hygge dig på
hotellet eller at tage med til Hammershus, hvor der
bliver mulighed for at se den gamle borgruin i et helt
specielt lys, når solen går ned (hvis vejret tillader det!).

Svaneke, Nexø og klippelandskaber
Bornholms østkyst er en helt speciel naturoplevelse på

Hotel Allinge
Vi bor på det hyggelige Hotel Allinge, der ligger midt i
byen blot få hundrede meter fra havnen. Hotellet er
drevet af ægteparret Ellen og Thorbjørn, der sætter en
ære i, at alle gæster føler sig hjemme hos dem. Hele
dagen er der kaffe, te og juice, som vi frit kan forsyne os

alle tider af året med sine forrevne klipper og barske
natur. Vi lægger vejen forbi Helligdomsklipperne inden vi
kører til Svaneke, hvor butikkerne lokker med håndlavet
chokolade, glas, karameller, whisky, keramik og meget
mere.
Der bliver også mulighed for at besøge det lille,

hyggelige julemarked i Restaurant Pakhuset, hvor der er

Julemarkeder i Malmø

gode muligheder for at købe lokale, håndlavede

På rejsens sidste dag besøger vi Malmø, hvor der bliver

julegaver. Fra Svaneke fortsætter vi til Nexø, hvor der

tid til at opleve byens flotte udsmykning og

bliver tid til at opleve julestemningen på havnen, inden vi

julemarkederne på de gamle torvepladser. Den

vender hjem til Allinge og aftensmaden med drikkevarer

attraktive svenske kronekurs gør det muligt at gøre en

inkluderet.

god handel, inden vi vender hjem til Sjælland via
Øresundsbroen.

Hotelinformation
Hotel Allinge ***, Allinge
På Hotel Allinge står værtsparret Ellen og Thorbjørn klar

I hotellets restaurant serveres der hver aften en lækker

til at byde velkommen, og de sætter en ære i, at alle

buffet med forretter, suppe, hovedretter samt salatbar.

gæster føler sig hjemme hos dem. Her har de skabt en

Hele dagen er der kaffe, te og juice, som vi frit kan

hyggelige oase med fokus på personlig betjening og

forsyne os med, og til aftensmaden er der øl, sodavand

nærvær.

og husets vin inkluderet fra kl. 18 til 21.

På Hotel Alinge bor du tæt på alt; havnen, strande og

Værelser

badevenlige klipper, butikker med Bornholmsk
kunsthåndværk, cafeer, røgerier og restauranter, og fra

Hotel Allinge råder over fine værelser, som ligger

hotellet kan I nyde den smukke udsigt over havet. På

placeret i forskellige dele af det gamle hotel. Alle

hotellet finder du også en hyggelig have, hvor du - når

værelser fremstår lyse og indbydende med en hyggelig

vejret er godt - kan sidde og slappe af efter dagens

indretning med skrivebord og stol, tv, gratis WiFi og eget

oplevelser, måske mens du nyder et forfriskende glas

badeværelse. Skråvægge på værelserne kan forekomme.

rosévin, en kold øl eller en god kop kaffe.

Åbningstider

Vitus Rejser

Kontakt

Mandag - fredag kl. 10.00 - 15.00

Sølvgade 15-17

Salg: 33 14 65 66

1307 København K

info@vitus-rejser.dk
kundeservice@vitus-rejser.dk

