
Hotel Balka Strand 
Boulevarden 9A, Balka 
3730 Nexø 
Tlf: 0045 56 49 49 49  
Fax: 0045 5649 4948  
E-mail: mail@hotelbalkastrand.dk 
Hjemmeside:www.hotelbalkastrand.dk 
 
 
 
Pris:  kr. 6.300,00 pr. person ved 2 personer på værelset. 
Tillæg: kr. 500,00 for enkeltværelse. 
Depositum: kr. 2.000,00 betales ved bindende tilmelding. 

          Der tages forbehold for evt. prisændringer samt trykfejl. 
 

Tilmeldingsfrist senest den 12. marts 2018 
 
 

Prisen er inklusiv: 
 ● Kørsel i moderne liftbus, bemandet med 1 erfaren chauffør. 
 ● 5 overnatninger på Hotel Balka Strand. 
 ● Indkvartering i delt lejlighed med douche/toilet. 
 ● Halvpension fra 1. dags aften til 6. dags morgen. 
 ● Udflugt som beskrevet i programmet. 
 ● Besøg Bornholm Rovfugleshow. 
 ● Besøg på Natur Bornholm. 
 ● Moms og vejskat samt bidrag til rejsegarantifonden. 
 
 

Vestfyns Ferieklub for handicappede og pårørende 
v/Lene Hansen, Billeshavevej 109, 5210 Odense NV 

Tlf. 24 66 56 88, E-mail: rejselene56@gmail.com 
Nordea Bank, reg. nr. 5870, konto nr. 012 24 53189. 

 
 

 

Bornholm den 22. – 27. maj 2018 
Den dejlige ferieø 

 
Det kan lade sig gøre uanset handicap! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rejsen arrangeres i samarbejde med Bergholdt Liftbusrejser. 
 

 
 

Medlem af rejsegarantifonden nr. 2417 



 

Om Bornholm! 
Bornholm er en ø beliggende i den 
allerøstlige ende af Danmark, i 
Østersøen. Bornholm kaldes også  
klippeøen eller solskinsøen.  
Bornholm har en særdeles stor del af 
Danmarks rundkirker. Bornholm er 
hvide og lange sandstrande. 
Bornholm er maleriske klipper og 
høje fuglefjelde. Bornholm er skærgård og klippestrande. Bornholm har 
mange solskinstimer og omgivet af det sommerblå Østersø, ikke sært at 
Bornholm har fået så mange tilnavne. Øen har et areal på 588,36 km². 
 

Lidt om Hotel Balka Strand! 
Hotel Balka Strand er beliggende i et naturfredet område med blot 150 
meter til en af Bornholms fineste sandstrande. Kun 2,5 km nord for hotellet 
ligger Bornholms næststørste by Nexø og 1,8 km vest for hotellet ligger det 
idylliske fiskerleje Snogebæk.  
 

Program! 
Tirsdag den 22. maj 2018. 
Turen starter ud fra morgenstunden og går via Sjælland og Sverige til Ystad 
og færgen til Bornholm. 
 
Onsdag den 23. -26. maj 2018. 
Dagene på Bornholm bliver afslappende dage, hvor vi får et indtryk af 
”solskinsøen” og der er spændende oplevelser i stor stil. Først og fremmest 
er der mulighed for at komme til stranden, idet vi bor nær Balka Strand, 

som har en rampe helt til vandkanten. 
I den nærliggende Aakirkeby skal vi besøge 
Natur Bornholm, der er et populært 
oplevelsescenter med en helt ny udstilling om 
de danske dinosaurer. Der er en præsentation 
af Danmarks fortid og urtid, men også lidt 
nutid i form af et stort akvarium med livet i 
havet omkring Bornholm. 

 
Røgerierne ligger som perler på snor rundt 
ved Bornholms kyster. Ved de fleste 
røgerier kan man sidde på terrassen og 
nyde den skønne udsigt over Østersøen og 
ikke mindst den bornholmske specialitet 
”Sol over Gudhjem” – rugbrød med røget 
sild, gul æggeblomme, friske radiser og 
purløg. 

Bornholms rundkirker og de franske 
tempelriddere knyttes sammen gennem 
spændende sagn og fortællinger. Da 
Vinci mysteriet og ikke mindst filmen 
”Tempelriddernes Skat” har sat gang i 
skattejagten i de bornholmske 
rundkirker, der ikke blot fungerer som 
kirker, men også var fæstninger og en del af forsvaret af Bornholm. Vi 
besøger Nylars rundkirke. 
Hammershus på Bornholms nordlige spids blev påbegyndt under Valdemar 
Sejr, der havde korstog i tankerne. Her har været drabelige kampe og 
fængsel under kummerlige forhold (Leonora Christine og Corfitz Uldfeldt). 

Hammershus har også flere gange været 
besat af fremmede tropper og med store 
ødelæggelser til følge. I dag er 
Nationalmuseet i gang med et omfattende 
restaureringsarbejde. Gudhjem er 
selvskreven på en af udflugterne. Det er 
Bornholms ældste handelsby og er stadig 
en stor og vigtig handelsby. Det vil bestemt 

ikke være dårligt at sidde på havnen og nyde en is. 
Mellem Klemensker og Rønne finder vi Bornholms Rovfugleshow, hvor vi 
præsenteres for de fantastiske egenskaber, som de store fugle besidder. Et 
fascinerende besøg 
 
Søndag den 27. maj 2018. 
Efter et dejligt ophold på Bornholm 
starter hjemturen. Vi kører til færgen i 
Rønne, sejler retur til Ystad og derfra 
via Sverige til Danmark. 


