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PETANQUE BORNHOLM 2017
Petanque Bornholm afvikles fredag den 19. og lørdag den 20. maj (start fredag eftermiddag).
I har derfor søndagen fri til at opleve mere af Bornholm, eller I kan anvende dagen til hjemrejse.

NEMT OG ENKELT
Vi arrangerer hele rejsen for jer med færge- og eventuelt togbilletter, ophold, turnering og oplevelser, 
såfremt I ønsker det. Eventuel busleje er ikke inkluderet i deltagerprisen, men vi hjælper jer gerne med at 
finde frem til busselskaber i jeres lokalområde, som har erfaring med ture til Bornholm

I deltagerprisen er følgende inkluderet:
• Færgeoverfart Ystad-Rønne t/r for alle personer i personbil eller bus.
• 2 overnatninger på feriestedet.
• Deltagelse i Petanque Bornholm.
• Frokost lørdag i forbindelse med turnering.
• Festaften lørdag med 2 retters menu og 1 glas vin.
• Arrangement af kampe mod bornholmske petanqueklubber.

PRISER
 Feriested 2 nætter med 2 nætter med  Pris for ekstra nat
  personbil (4 per- bus 10-14 m. pr. person
  soner i hver bil) og alle personer
 Storløkke Feriepark, Allinge DKK 1.930 DKK 1.970 DKK 160

 Feriecenter Æblehaven, Allinge DKK 1.930 DKK 1.970 DKK 160
 Hasle Feriepark, Hasle DKK 1.930 DKK 1.970 DKK 160

 Hasle Hytteby, Hasle DKK 1.640 DKK 1.690 DKK   85

Alle husene i Storløkke Feriepark, Feriecenter Æblehaven og Hasle Feriepark har plads til 6 personer.
Af hensyn til komfort har vi beregnet, at der kun bor 4 personer i hvert hus. Vælger I at bo flere end  
4 personer i husene, kan ovennævnte deltagerpris reduceres med DKK 90 pr. person.
Priserne i Hasle Hytteby er baseret på, at I bor 4 personer i hver hytte. Prisen pr. person for ekstra nat  
er angivet ved 4 personer i hvert hus/hytte.

Fripladser og rabatter
• En person er gratis ved minimum 24 betalende personer.
•  Vælger I at være 5 personer i hver bil i stedet for 4 personer, kan I reducere ovennævnte  

deltagerpriser med DKK 45 pr. person.

Bespisning
Vi kan tilbyde morgenmad og aftensmad under turneringen:
• Morgenmad: Lørdag og søndag.
• Aftensmad: Fredag. (Lørdag aften er festmenu inkluderet i deltagerprisen).
Samlet pris pr. person DKK 280. Ønsker I kun morgenmad, er prisen pr. person DKK 158.

Øvrigt
• Sengelinned og håndklæder medbringes eller kan lejes ved ankomst til feriestederne. Prisen er 
henholdsvis DKK 85  for sengelinned og DKK 25 for håndklæder.



AKTIVITETER OG TURE PÅ BORNHOLM
Hvis I ønsker specielle arrangementer eller oplevelser på Bornholm, udarbejder vi gerne forslag til jer. 
Her er blot et lille udpluk af vores tilbud.

BESØG PÅ VINGÅRDEN 
LILLE GADEGÅRD ELLER 
SVANEKE BRYGHUS
Spændende fortælling om vinproduktion eller ølbrygning i 
Danmark. Indenfor begge områder har Bornholm været et 
foregangsområde, så det er virkelig erfarne folk, der  
fortæller om deres forhold til de ædle dråber.

Pris pr. person for rundvisning og smagsprøver 
DKK 89 v/minimum 10 personer.

RØGEDE SILD 
OG BORNHOLM
Røgede sild er bornholmernes ”guld”. På et af Bornholms 
bedste røgerier med en betagende udsigt, kan I nyde en 
stor flot fiskebuffet med alt godt fra havet. Prøv for eks
”Sol-over-Gudhjem”, som er en rigtig bornholmsk specia-
litet – røgede sildefileter placeres på et stykke groft ru -
brød. En pasteuriseret æggeblomme hældes nænsomt 
over fileterne. Drys med lidt groft salt og kom lidt purløg på
toppen – så er det blot at sige velbekomme!

Pris pr. person for fiskebuffet er DKK 175

RUNDTURE
Bornholm har rigtig meget at tilbyde uanset årstiden. 
Vi tilrettelægger gerne ture, hvor I får mulighed for at op-
leve Bornholms mange seværdigheder. Angiv blot  
jeres ønsker, så sammensætter vi et spændende program  
for jer. Vi anbefaler at tage en lokalguide med på turen. 

Prisen for en 5 timers rundtur i jeres ”egen” bus eller person-
biler med lokalguide er DKK 65 pr. person v/minimum 25 
betalende personer.



INFORMATION OG BESTILLING
Vi lægger stor vægt på god information helt fra den første kontakt - med forslag på alt fra feriested til  
rejsemåde og petanque på Bornholm.

Før turneringen udsender vi løbende nyhedsbrev. Her kan I følge med i, hvor mange der har meldt sig til 
turneringen, ligesom I kan få praktiske tips og ideer til turen.

I god tid før turneringen udsender vi et program med praktiske informationer  og et ”aktivitetsskema”, 
hvor I eksempelvis kan melde jer til besøg på vingården, Svaneke Bryghus, frokoster i det bornholmske 
landskab eller en spændende rundtur på Bornholm med lokalguide.

Når vi modtager jeres ”aktivitetsskema” udarbejder vi et færdigt program til jer, hvor alle mødetider og  
detaljer er beskrevet.

Vi har ingen tilmeldingsfrist, men anbefaler en forholdsvis hurtig tilmelding af hensyn til pladsreservation 
på såvel færger som feriesteder.

Ønsker I mere information, så er I altid velkomne til at kontakte os.
Att.: Jacob Lund • Tlf: +45 5695 8566 • Mail: festival@teambornholm.dk

Det bli´r en god festival

A/S TEAM BORNHOLM 
Att: Jacob Lund 
Ndr. Kystvej 34
DK-3700 Rønne
Tlf.: +45 5695 8566
festival@teambornholm.dk

www.petanque-bornholm.dk




