Rejs na
Bornholm

Program wycieczki:
 06.00 – zbiórka uczestników w Kołobrzegu na Terminalu Międzynarodowym. Odprawa
graniczna, zaokrętowanie na katamaran m/s „Jantar”, wyjście statku z Kołobrzegu do Nexo
 07.00 – 11.30 – rejs do Nexo
 11.30 – przybycie do Nexo, spotkanie z przewodnikiem.

Czterogodzinna wycieczka

objazdowa po wyspie z udziałem polskiego przewodnika. Wycieczka rozpoczyna się w porcie
o godz. 12.00: Przejazd trasą wzdłuż wschodniego, skalistego wybrzeża, przez Arsdale,
gdzie znajduje się działający do dziś holenderski wiatrak muzeum. Przystanek w Svaneke –
postój ok. 45 min. Svaneke jest najmniejszym miastem w Danii. Jest to urokliwe
miasteczko, którego położenie sprawia, że cieszy się największą liczbą słonecznych godzin
w Danii. Wśród kolorowych domków znajduje się centralnie położony, tętniący życiem
rynek. Jest tu Svanake Bryhus jedyny browar, w którym warzy się piwo wg starych receptur
borholmskich i jest ono wytwarzane w kilku smakach, nawet czekoladowym. Bardzo
ciekawym miejscem jest wytwórnia cukierków gdzie można poznać proces powstawania
wyrobów z masy cukierniczej. Odjazd o godz. 13.00. Przejazd przez Listed, Gudhjem,Tejn,
Alinge i 1- godzinny postój przy Hammershus, gdzie można zwiedzić ruiny tego potężnego
zamku, które są jednymi z największych w Europie północnej. Odjazd o godz. 14.45.
Przejazd przez Rutsker, Klemensker, Arsballe, las Almindingen, Vestemarie, przyjazd
do Nylars i postój 15 min. Tu znajduje się jeden z czterech bornholmskich kościołów
rotundowych.
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zwiedzających i urzekają swą niepowtarzalną architekturą. Jest to najlepiej zachowany
kościół rotundowy na wyspie. Dalszy przejazd przez Aakirkeby i powrót do Nexo o godz.
16.00,

zakończenie

wycieczki

objazdowej.

 16.00 – 17.00 – czas wolny w Nexo -

drugim pod względem wielkości miastem na

Bornholmie.
 17.00 zaokrętowanie na statek i wyjście statku z Nexo do Kołobrzegu
 17.30 – 22.00 – rejs do Kołobrzegu
 22.00 – przypłynięcie do Kołobrzegu. Zakończenie imprezy.
Program jest ramowy, kolejność zwiedzania może ulec zmianie.

Cena: od 310 zł/os.
Cena zawiera:
 rejs katamaranem w dwie strony
 4 - godzinną wycieczkę objazdową po wyspie
 ubezpieczenie NNW i KL
Uwagi:
 Do uczestnictwa w wycieczce niezbędny jest ważny dowód osobisty lub paszport.
 Cena skalkulowana jest wg. cennika na 2020 r., koszt wycieczki może ulec zmianie w 2021
roku.

