
Chapter Kristi Himmelfarts tur til Bornholm 
30. maj – 02. juni 2019 

 
 
 
 
Turen går til solskinsøen Bornholm, hvor vi tager ophold på skønne Pension Sandbogaard, 
Landemærket 3, 3770 Allinge – www.pensionsandbogaard.dk . 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
  
Vi har bestilt alle værelser på pensionatet, så der er plads til i alt 37 deltagere – fra Sandbogaard 
har vi et godt afsæt til dejlige køreture rundt på øen, hvor vi bla. besøger røgerierne. 
 
I gåafstand fra Sandbogaard er der spændende og oplevelsesrige spisesteder hvor vi har 
reserveret plads til fælles aftensspisning, torsdag, fredag og lørdag. 
 
På pensionatet kan der købes drikkevarer, men man er velkommen til at nyde egne medbragte 
drikkevarer, hvad enten vi sidder på den dejlige terrasse, i hyggestuen eller spisesalen. 
 
Vi påtænker egen grillaften lørdag aften med mad og drikkevarer betalt af Chapter Jylland Syd. 
 
Værelser, inkl. morgenmad er som følger: Medlemmer  ikke medlem 
 
13 stk. delt dobbeltværelse m/bad & toilet: 358,- pr.pers 400,- 
4 stk. dobbeltværelse m/ delt bad & toilet 315,-     - 350,- 
2 stk. enkeltværelse m/bad & toilet  428,-     - 475,- 
1 stk. enkeltværelse m/ fælles bad & toilet 383,-     - 425,- 
 
Vi forbeholder os retten til at fordele værelserne i forhold til deltagere og tilmelding. 
 
Der gives et Chapter Jylland Syd tilskud til turen, afsat i budgettet – vi foreslår det bruges på 
spisning. 
 
Tilmelding er bindende og skal senest ske 10. februar, gerne før – i vil modtage besked omkring 
indbetaling når pladserne er fordelt. 
 
 
Vi glæder os til at byde velkommen til Bornholm – mv. Director Henrik Holst Lehn 
 
 
Læs næste side omkring færge – afgang – priser mm. ………….. 
 
 
 

 

  

http://www.pensionsandbogaard.dk/


Fælles eller enkelt kørsel. 
 
Jeg har undersøgt følgende muligheder for afrejse til Bornholm. 
 

1) Vi tager afsted onsdag efter arbejdstid – den 29. maj med mødested ved Kildebjerg Syd på 
Fyn – tidspunkt. Tilgår. 
 
Afgang til Køge hvor natfærgen sejler klokken 00:30 den 30. maj – man skal bestille kahyt 
til overnatning. 
 
Ankomst Rønne torsdag morgen klokken 06:30, hvor vi så har det meste af dagen til at 
nyde en køretur på øen, inden vi booker ind på Sandbogaard. 
 
Økonomi transport UD: 
 
I skal selv gå ind på www.bornholmslinjen.dk og booke billet – jo tidligere i gør det jo 
billigere. Kom frisk ….. 
 
Storebælt Broafgift   130,-  
Køge færgen-Rønne m/ kahyt 1. person 351,- 
Køge færgen-Rønne m/ kahyt 2. personer 603,- (på samme MC) 
 
Der er forskellige muligheder for kahyt booking og jeg foreslår at man slår sig sammen til at 
booke en 4. mands kahyt, ellers risikerer man at skulle dele med andre gæster. 
 
HUSK VIGTIGT, når i booker er datoen den 30. MAJ !!!!!!!!!! 
 
Hjemturen: 
Rønne – Ystad   99,- uanset man er en el. to på MC 
Øresund broen  ca.  200,- 
Storebælt   130,- 
 
Afgang Rønne er enten 08:30, 10:30, 12:30, 14:30 – frit valg, men meld hvad i vælger. 
 
Alternativt til Køge med kahyt er naturligvis at man først kører torsdag den 30. maj til 
Ystad og tager færgen til Rønne kl. 08:30, 10:30, el. 12:30, men man får en dag mindre på 
Øen og skal tidligt hjemmefra. 
 
Økonomien her er broafgifter og færge. 
 
Storebælt   130,- UD og 130,- Hjem 
Øresund   200,- UD og 200,- Hjem 
 
Færge Ystad Rønne og retur Rønne Ystad 99,- UD og 99,- Hjem  
 
Men det hele handler om at man selv booker – jo før jo billigere priser på Bornholmer 
trafikken – jeg skal nok tjekke med dem at der er plads til alle vore MC på samme afgang. 
 
Lige en lille teknikalitet – når i eks. er to personer på hver sin MC og vil overnatte sammen, 
så bestil først en MC med 2 personer og kahyt og så en MC uden kahyt. 
 
I kan også være 4 personer der ønsker samme kahyt (så undgår man at bo med andre 
gæster) – så bestiller den første sin MC + kahyt til 4 personer og de øvrige bestiller til MC / 
antal personer uden kahyt. 
 
Mit forslag er Køge – Rønne med Kahyt. 

http://www.bornholmslinjen.dk/

