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WCZASY NA BORNHOLMIE – MAJORCE PÓŁNOCY
Propozycja zarówno dla miłośników plażowania, jak i osób preferujących aktywny wypoczynek

11-18.08.2019

8 DNI

RAMOWY PROGRAM / BT DZtour zastrzega sobie możliwość dokonania drobnych zmian /:
I DZIEŃ:
4:15 wyjazd z Bydgoszczy. Przejazd do Sassnitz. 14:00 transfer promem do Rønne /4 godz. 20 min./.
Ok. 18.00 zakwaterowanie w Hasle. Kolacja ☼.
DNI II – VII:
codziennie śniadania ☼ i kolacje ☼.
- wycieczki rowerowe indywidualnie i w małych grupach /ponad 250 km tras/ - organizator zapewnia
mapy i przewodniki dotyczące tras rowerowych,
- kąpiele słoneczne i morskie,
- wycieczki piesze, nordic walking,
- wycieczka autokarowa wokół wyspy,
- w trakcie pobytu możliwość zwiedzania m.in.:
 Hammeren - najdalej na północ wysunięty kraniec Bornholmu  Hammershus - największy
w Skandynawii kompleks ruin średniowiecznego zamku  bornholmskie rotundy  Jons Kapel - wysoka,
granitowa turnia  wędzarnie - pyszne bornholmery  wiatraki bornholmskie  Allinge  Gudejem  urocze
Svaneke  Joboland - park zabaw i wypoczynku  Aakirkeby  Dueodde  Rønne  Nexø  bornholmskie
muzea i wiele innych atrakcji.
VIII DZIEŃ:
śniadanie ☼, wykwaterowanie, przyjazd do Ronne. 9:00 transfer promem do Sassnitz /3 godz. 45 min./.
Przejazd do Polski (przerwa na obiad we własnym zakresie w Kołbaskowie). w godzinach wieczornych
przyjazd do Bydgoszczy.
Więcej informacji na https://dztour.pl/bornholm_2019
ŚWIADCZENIA:
Zakwaterowanie :
– 7 noclegów w apartamentach (45 m2, 4-5 os.) położonych nad morzem - pokój dzienny z aneksem
kuchennym, 2 sypialnie, w każdej dwa pojedyncze łóżka, TV, łazienka z wc, taras (należy ze sobą zabrać
pościel lub śpiwory). W ośrodku jest basen, a w odległości 400 m piaszczysta plaża.
Wyżywienie:
7 śniadań, 7 kolacji.
☼ - śniadania i kolacje / ciepły posiłek/ - turystyczne / przydział artykułów z menu na poszczególne domki/.
Transport :
- przejazd komfortowym autokarem,
- dzienne przeprawy promowe: Sassnitz – Rønne, Rønne – Sassnitz.
Ubezpieczenie: KL 80000 zł, NW 10000 zł.
Pilotaż: opieka pilota podczas całej imprezy.
Podatek VAT.

Cena: 1480 zł /płatność w 2 ratach/
Koszt wypożyczenia roweru na 6 dni –> 320-350 DKK
Płatność I raty (380 zł) w dniu podpisania umowy (nie wcześniej niż 14.02.2019).
Płatności II raty (1100 zł) - 30 dni przed imprezą.
Deklaracja udziału do 14.02.2019.
Warunkiem realizacji imprezy jest udział minimum 36 uczestników.
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