Utflykter Bornholm 29 juli 2019

Bornholm på cykel
Upplev Bornholm under en cykeltur med härliga naturupplevelser och sevärdheter längs vägen. Vi besöker Nylars
välbevarade rundkyrka och tar en ”røged bornholmer” på det familjeägda rökeriet i Arnager.
Transport: Cykel. Rejäla, sjuväxlade och fotbromsade cyklar med korg. Ca 17 km lätt cykling men du bör vara van vid
att cykla.
Packningstips: Oömma kläder och bra skor. Ta gärna med vatten.
790:-/person inklusive lättare lunch, cykel och hjälm. 5 tim.
Vandring längs kusten
Upptäck Bornholms både dramatiska natur och historia under en dag med vandring. Vi har valt ut de häftigaste
sträckorna för dagens vandring och åker buss emellan. Följ med på en upplevelse för alla sinnen!
Transport: Vandring och buss mellan etapperna. Totalt ca 4,5 km lätt till medelsvår vandring (ca 2,5 timme), bitvis på
smala stigar och i kuperad terräng. Buss mellan vandringarna.
Packningstips: Oömma kläder och bra skor att vandra i. Ta gärna med vatten. Skandinavisktalande guide.
875:-/person inklusive lättare lunch. 5 tim.
Glas, godsaker och ölprovning
En dag fylld med goda upplevelser! Vi besöker en av Danmarks mest kända glashyttor. I vackra Svaneke kan du köpa
lokalt producerade godsaker och upplevelserna toppas med ölprovning på Svaneke Bryghus.
Transport: Buss och kortare promenader. Åldersgräns 20 år för ölprovning. Skandinavisktalande guide.
675:-/person inklusive ölprovning. 3,5 tim.
Vinbondens vedermödor
Druvor på solskensön! Vi besöker Bornholms första vingård startade 2000 och har sedan dess utökat med både
brännvins- och whiskytillverkning. Gårdsägaren själv visar oss runt på gården och guidar oss genom vinprovningen.
Transport: Buss, kort rundvandring på gården. Guidningen sker på skandinaviska och bornholmska.
595:-/person inklusive vinprovning. 3 tim.
Nordturen: Dramatisk kust och ruiner
Bornholms norra del präglas av berg och dramatiska klippkuster. På en brant klippa ligger Hammershus, norra
Europas största borgruin med en spännande historia. I vackra Gudhjem testar vi specialiteten ”röged bornholmer”.
Transport: Buss, kortare promenader. Gudhjem är mycket kuperat. Skandinavisktalande guide.
575:-/person inklusive enklare lunch. 5 tim.
Sydtur – soligast på solskensön
Korsvirkeshus, klippor, slättland och havet, som alltid är närvarande. Dagens tur i lilleputtriket går till Svaneke lär
vara soligast på ”Solskensön” och öns östligaste punkt, Dueodde, med kritvit finkornig sand.
Transport: Buss, kortare promenader. Utsiktstornet vid Rytterknegten har många trappsteg. Skandinavisktalande
guide.
575:-/person inklusive enklare lunch. 5 tim.

Utflykter Lübeck/Hamburg 30 juli 2019

Bryggeri och stadsvandring i Lübeck
Promenad genom gamla staden i Lübeck med praktfulla Mariakyrkan och Holstentor. Besök i stadens äldsta bryggeri
där vi tar del av deras traditionella sätt att tillverka öl och äter lunch.
Transport: Buss och stadsvandring (bussar tillåts inte i Lübecks gamla stad). Stadsvandringen är ca 90 min.
Bra skor!
695:-/person inklusive lunch. 5 tim. Engelsktalande guide.
Lübeck runt
Upptäck Hansans drottning både från land- och sjösidan. Vi ser Lübecks främsta landmärken under en
stadspromenad genom den världsarvsklassade gamla stan, helt omgiven av vatten, och under en avkopplande
båttur.
Transport: Buss, stadsvandring, båttur (bussar tillåts inte i Lübecks gamla stad). Stadsvandring i ca 90 min. Bra skor!
625:-/person. 5 tim. Engelsktalande guide.
Lunch och stadsvandring i Lübeck
Upptäck Hansastaden Lübeck med kända sevärdheter som Holstentor, Mariakyrkan och rådhuset. Lunch äts på
stadens mest kända restaurang, Skepparsällskapets hus, tidigare mötesplats för sjömän, redare och köpmän.
Transport: Buss och stadsvandring (bussar tillåts inte i Lübecks gamla stad). Stadsvandring i ca 2 tim. Bekväma skor!
695:-/person inklusive lunch. 5 tim. Engelsktalande guide.
Natur och kultur i Lilla Schweiz
Dagen bjuder på vackra naturupplevelser med sjöar och böljande kullar. I Lilla Schweiz tar vi en båttur på slingrande
vattenvägar och i charmiga Eutin ser vi sagoslottet, omgivet av vackra parker, trona på en ö i Eutinsjön.
Transport: Buss och promenad.
525:-/person. 4,5 tim. Engelsktalande guide.
Hamburg med båt och buss
Hamn, cityliv, parker och sjöar! Upptäck Hamburg och några av stadens mest kända vyer med buss och båt som tar
oss mellan de stora fartygen i hamnen – själva pulsådern i Hamburg – och visar stadens häftiga silhuett.
Transport: Buss (bussresa till Hamburg tar ca 1 tim 15 min/väg) och båt. Ingen guidning på bussen T/R Hamburg.
725:-/person. 6 tim. Engelsktalande guide i Hamburg.
Stadsvandring i Hamburg med ölprovning
Hamburg är kontrasternas stad. Under vår vandring ser vi historiska Speicherstadt, moderna HafenCity och
konserthallen Elbphilharmonie, stadens stolthet. Vi avslutar med provning av lokala ölen Störtebeker.
Transport: Buss (bussresa till Hamburg tar ca 1 tim 15 min/väg) och stadsvandring. Stadsvandring i ca 1,5 timme.
Ingen guidning på bussen T/R Hamburg.
830:-/person inklusive ölprovning. 6 tim. Engelsktalande guide.

Utflykter Visby 31 juli 2019

Fårö – den magiska ön i norr
En gång Fårö, alltid Fårö! Upplev ljuset och den alldeles speciella naturen på den älskade lilla ön. Dagen bjuder på
Sveriges största raukområde, mjuk sand på Sudersand och mästerregissören Bergmans grav.
Transport: Buss.
675:-/person inklusive lunch. 6 tim.
Gotlands Bryggeri och vandring i Visby
Guidad vandring i Visbys medeltida gränder till Gotlands Bryggeri vid Stora Torget. Här tar vi en svalkande paus med
kort rundvandring och ölprovning och lär oss mer om mikrobryggeriets ölsorter.
Transport: Buss och stadsvandring. Stadsvandring i ca 1 tim. Bekväma skor! Åldersgräns minimum 20 år.
595:-/person inklusive ölprovning. 2,5 tim.
Medeltida Visby – stadsvandring
Känn historiens vingslag under vår vandring innanför murarna i en av de bäst bevarade medeltida städerna i
Skandinavien. Vi ser ruiner, den ståtliga domkyrkan, Botans blomstrande oas och en ruskig medeltida galge.
Transport: Buss och stadsvandring. Stadsvandring i ca 2 tim. Bekväma skor!
295:-/person. 3 tim.
Ny! De 92 medeltida kyrkornas ö och fika
I stort sett var du än befinner dig på Gotland så ser du kyrkspiror torna över trädtopparna. Idag besöker vi några av
dessa medeltida kulturarv med sina skatter. Dessutom fikar vi på vackra 1700-talsgården Stelor.
Transport: Buss.
495:-/person inklusive fika. 4 tim.
Gotlands museijärnväg och stadsvandring
Dagens höjdpunkt är tågresan där vi tuffar fram i lugn takt genom det vackra landskapet dragna av ett 90 år gammalt
ånglok. Vi besöker också en av öns alla medeltida kyrkor och får en guidad stadsvandring genom Visby.
Transport: Buss, ånglok (25-30 min) och stadsvandring. Stadsvandring i cirka 1 tim.
595:-/person. 3,5 tim.
Lummelundagrottan och Krusmyntagården
Följ med 400 miljoner år tillbaka i tiden! Dagen bjuder på naturupplevelser med de unika droppstensgrottan i
Lummelunda, vackra vyer längs kusten och besök med lättare lunch på Krusmyntagården.
Transport: Buss, promenad i grottan. Ta med en jacka, det kan vara kyligt inne i grottan.
645:-/person inklusive lättare lunch. 3,5 tim.

