
Solskindsøen 
over dem alle

Bornholm - Danmark
Kom med til sommerdans på Bornholm, dejlige udflug-
ter og tid til afslapning ved hotellets pool og skønne 
gåture langs stranden. Bornholm er hele Danmarks 
solskinsø, så geografisk nær, og dog er naturen så 
anderledes fra alt det, du kender.

Selvom vi kun er afsted i tre dage, vil der være lejlighed 
til at opleve en række af Bornholms skønne sevær-
digheder, bl.a. Hammershus, Østerlars Rundkirke og 
Rytterknægten, ligesom der er mulighed for at komme 
på røgeri og nyde den danmarkskendte ret ”Sol over 
Gudhjem”. Se mere om programmet på ULF Feries 
hjemmeside.

Vi bor på det dejlige Hotel Abildgaard ved den skønne 
nordbornholmske by Allinge. Middagen serveres som 
buffet med dejlige retter og nyt tema hver aften, til 
middagen er der øl, vin eller vand ad libitum. Lørdag 
aften er der levende musik og mulighed for dans.

REJSETIDSPUNKT OG PRISER
Afrejse: den 21. august 2020
Hjemkomst: den 23. august 2020 

Pris: pr. person 
i delt dobbeltværelse kr.: 

Tillæg for eneværelse: kr. 600,- 

INKLUDERET I PRISEN
• Busrejse til Bornholm t/r 
• Hotelophold på Hotel Abildgaard 
• Eftermiddagskaffe, aftensmad og morgenmad på  
  hotellet
• Udflugt rundt på øen med lokalguide
• Musik og dans på hotellet lørdag aften
• Deltagelse af ULF Feries frivillige
 
BETALING
Depositum på kr. 1.500,- betales ved tilmelding 
(indsend tilmeldingsblanket, pr. brev eller mail)
Restbeløb på kr. 3.325,- ved dobeltværelse 
Restbeløb på kr. 3.925,- ved eneværelse  
betales senest den 21. maj 2020 

Reg.nr.: 7562 Kontonr.: 1118274  
Tekst: navn/Bornholm

OBS 
Bussen samler op flere steder i Danmark, se steder 
på ULF Feries hjemmeside: www.ulf-ferie.dk Bemærk 
tidlige afgange/sen hjemkomst. Transport til/fra 
opsamlingssted står den enkelte gæst selv for. Husk 
pas, da vi kører over Sverige.

ULF Ferie er formidler for Riis Rejser. Riis 
Rejser er teknisk udbyder. Riis Rejser CVR. nr: 
26212057, medlem af rejsegarantifonden nr. 
1466

4.425,-


