
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mitt i Östersjön. Platsen där upplevelser, kultur, charm och danskt gemyt förenas. Upplev den ! 
 
Att komma till den lilla danska ön Bornholm mitt ute i den blå Östersjön ger goda möjligheter att på en 
area av 3x4 mil får uppleva ett Norden i miniatyr. Att ön är en god representant för den nordiska 
naturen beror på den branta dramatiska klippkusten avbruten av långa, mjuka sandstränder som 
gränsar till storslagna klitter och vackra ljunghedar. Här finns slätter med fruktbara åkrar och välskötta 
bondgårdar. Skogar, sjöar, ängar och faktiskt ett av Danmarks högsta berg - Rytterknaegten. Längs 
gatorna i fiskelägena kommer man nära klippformationerna, vinrankorna, stockrosorna och 
mullbärsträden. Allt sammantaget har gett Bornholm många vackra tillnamn under tidens gång; 
Solskensön, Näktergalarna och de vilda körsbärens ö eller det mest vanliga; Östersjöns Pärla. 
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Danhostel Hasle Vandrarhem ligger vid havet på 
Bornholms västkust. Det är en bra utgångspunkt, när 
ni vill utforska Bornholms vackra och särpräglade 
natur, samt öns många sevärdheter. Danhostel Hasle 
Vandrarhem ligger nära skog och strand, men också 
nära inköpsmöjligheter och busshållplats.  
På vandrarhemmet bor man i familjerum med upp till 5 
sängplatser. Alla rum har eget handfat, skåp samt bord 
och stolar. Det finns möjligheter till att laga sina egna 
måltider i vandrarhemmets fullt utrustade gäst kök, 
eller så kan man beställa maten hos oss. 
Vandrarhemmet har även ett trevligt uppehållsrum 
med TV samt en ljus och fin matsal.  
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Då var det dags för SKMC:s årliga Bornholms resa, GHQ �������. Jag har förbokat 30 
bäddar på Hasle vandrarhem där vi har varit 2 år tidigare. Priset är ���GN för två 
nätter med helpension, då ingår en lättare kvällsmat inkl. dansk öl, när vi anländer vid 
22 tiden på fredag, två frukostar och en middag, man kan också fixa sin egen 
lunchkorg vilket ingår i priset men vi brukar stanna och äta vid ett trevligt matställe på 
vägen. 
 
Vi kommer att besöka dom flesta sevärdheter, mysiga hamnar, vattenfall, stränder 
och annat trevligt under dessa två dagarna. Dom två tidigare resorna vi har gjort har 
varit mycket omtyckta så detta är ett tillfälle ni inte skall missa. 
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Avresa Ystad IUHGDJ������NO����� - Hemkomst Ystad V|QGDJ������NO����� 

 
 
Anmälan kan göras till mig eller genom att skriva upp er på listan som hänger på 
klubben. 
 
Jag behöver veta namn, antal personer om ni vill bo i dubbelrum (obs begränsat 
antal) och om ni vill lakan set och handduk. 
 
 
Lite detaljer: 
 
Avgång 19/8 Ystad 18.45 Ankomst Rönne 21.25  
Avgång 21/8 Rönne 15.40 Ankomst Ystad 18.20 
Tid för överfarten ca 2 tim & 40 min 
 
Priset är för 4 bädds rum, 100dk i tillägg/pers om man vill ha 2 bädds rum.  
 
På vandrarhemmet kan man hyra lakan set för 60dk och handduk för 20dk vilket 
betalas vid ankomst. 
 
Om du anmäler dig och inte kan följa med av någon anledning så försöker vi/du hitta 
en ersättare men om vi/du inte hittar någon som kan överta biljetten så förlora du 
pengarna för resan. Resan betalas kontant till Bornholmstrafiken av mig vid 
beställning, vilket kommer att ske den 26/7. 
 
 
Om du har frågor kan du nå mig på dagtid: 040-209397 – kväll: 040-487003 eller på 
min mobil: 0735-045655 
 
Med vänliga hälsningar 
 
Per Rosenlind 


