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www.boule-bornholm.dk

KOM OCH DELTA I BOULE BORNHOLM
Spännande spel och hyggliga stunder väntar dig.
Turneringen äger rum i förbindelse med pingst, så det
finns goda möjligheter att kombinera deltagelsen med
några härliga semesterdagar på Bornholm.
Boule Bornholm er en nordisk turnering och många
reser gärna långt för att delta i turneringen. Det är plats
till både spel och andra fina upplevelser på Bornholm.
Ön blir ofta omtalad som ”Söderlandet i Norden” eller
Danmarks Solskensö, eftersom ön kort och gott har fler
solskenstimmar än resten av Danmark. Här finns mycket
att uppleva, allt från medeltidsborgen Hammershus till
en mysig lunch på et av de berömda sillrökerierna.
Välkommen till Boule Bornholm!

Turnering och upplevelser
Boule Bornholm är en populär
turnering som samlar många spelare. Flertalet återvänder år efter
år och det brukar bli en hel del
glada återseenden, handskakningar, kramar, och leenden när
de första kloten kastas ut i fredagens ”Rødvinsboule”
På lördag morgon börjar dubbelturneringen. På förhand har
ni lottats in i grupper där ni spelar
3 matcher , Därifrån går alla lag
vidare till finalspelet.

För att vara säker på att ni är i
bästa form till finalen, har vi arrangerat en god lunch, innan de
sista och avgörande kloten skall
kastas.
Det delas ut priser till nr. 1, 2 och 3
från varje rad. En del av priserna
är designade av öns mest berömda glaskonstnärer.
Prisutdelningen sker under festmiddagen, och vi garanterar att det
blir en festlig kväll med (musikaliska) överraskningar.

Efter middagen spelar vår husorkester upp till dans, så det blir
tillfälle att dansa, och att sjunga
med på alla era favoritlåtar.
Om ni önskar besöka de bornholmska bouleklubbarna på
deras hemmabanor mellan klippor och hav, så har ni möjlighed
att delta i deras egna små mysiga turneringar under er vistelse.
Boule Bornholm är en trevlig turnering med plats till alla spelare.
Även om spelet naturligtvis fyller

en hel del under vistelsen, så blir
det både tid och möjlighed till
att besöka Bornholms många
spännande sevärdheter, eller
att hyra en cykel och ta på
upptäcksfärd i den bornholmska
naturen.
Bornholm har ett vidsträckt nät
av cykelvägar, som snor sig
genom det bornholmska landskabet. Här möter man som regel
inte bilar, men istället kan man
räkna med att få en rad vackra
naturupplevelser.

SMIDIGT OCH ENKELT

ÖVERNATTNINGSMÖJLIGHETER

I samband med Boule Bornholm
kan ni själva bestämma ankomst
- respektive avresedag och fritt
välja mellan 2, 3 eller 4 övernattningar på Bornholm.

Under Boule Bornholm bor ni i
fina semesterhus eller lägenheter
på några av Bornholms bästa

semesteranläggningar med
kort avstånd till boulebanor och
många av öns sevärdheter.

STORLØKKE
FERIEPARK

FERIECENTER
ÆBLEHAVEN

Storløkke Feriepark erbjuder
semesterhus för 2, 2–4 eller 4–6
personer. Anläggningen ligger i
Allinge på Bornholms norra sida,
som är ett av öns vackraste naturområden med fina sandstränder och dramatiska klippor.
Boulebana på området.

Feriecenter Æblehaven är granne med Storløkke Feriepark samt
beläget i en tidigare äppelplantage. Aplarna finns fortfarande
kvar och utgör en idyllisk inramning för semesterhusen, som alla
är utrustade för 4-6 personer. Boulebana finns i närliggand semesteranläggningen Storløkke Feriepark.

Vi arrangerar hela resan för er
med färjebiljetter, boende, turnering, upplevelser och mat under
vistelsen, om ni så önskar.

HOTEL
KLINTELY
På norra Bornholm, med en hänförande utsikt över Östersjön
ligger Hotel Klintely på en höjd i
det vackra landskapet. Kustens
sandstränder och klippor ligger
bara 400 meter från hotellet. Lägenheterna rymmer 2 personer
och har alla separat terrass med
trädgårdsmöbler och havsutsikt.

PRISER OCH PROGRAM
DATUM OCH DELTAGARPRIS
Boule Bornholm avhålls i pingsten den 18 maj - 20 maj 2018
Ni bestämmer själva ankomst
och avresedag. Ni kan ankomma tidigare eller förlänga uppehållet på Bornholm efter Boule
Bornholm.
Så här bor ni
Alla husen i Æblehaven och
Storløkke Feriepark har plats för
6 personer. För komfortens skull,
har vi kalkuler at med att det
endast bor 4 personer i varje hus.
Väljer ni att bo fler än 4 personer
per hus, får ni en rabatt på SEK
110 per person.
Priserna på Klintely är baserade
på att ni bor 2 personer i varje
lägenhet med havsutsikt.

Deltagerpris
Vi arrangerar hela resan med
färjebiljetter, vistelse, turnering
och upplevelser.
Följande ingår i priset:
• Färja Ystad-Rønne t/r för alla
personer i personbil.
• Två övernattningar på Bornholm.
• Deltagande i Boule Bornholm.
• Lunch lördag.
• Fest på lördagen med tvårättersmiddag och ett glas vin.
• Arrangemang av matcher mot
bornholmska bouleklubbar.
Kost
Vi kan erbjuda frukost och middag under Boule Bornholm:
• Frukost: Lördag och söndag.
• Middag: Fredag (Lördag kväll
är festmenyn inräknat i deltagarpriset).
Totalt pris per person SEK 365.
Önskar ni endast frukost är priset
SEK 215.

Notera
• Ni kan medbringa lakan och
handdukar – eller hyra det
på semesterboendet. Priset är
SEK 110 för lakan och SEK 33 för
handdukar. Förbeställ gärna.
Flyg, tåg eller buss
Det finns också möjlighet att
resa med buss, tåg eller flyg till
Bornholm – och vi kan naturligtvis
också arrangera bussar åt er på
Bornholm. Kontakta oss för mer
information.
När ni inte spiller
Bornholms mysiga småstäder
inviterar till avkoppling och shopping. Vi ger gärna förslag på
spännande rundturer. En av våra
mest populära turer, är ”Det
överhettade kreditkortet”, som
är mycket efterfrågat bland de
kvinnliga deltagarna.

Å andra sidan är männen övertaliga, när vi besöker Svaneke
Bryghus, där vi tillsammans med
öl-sommelieren får smakprover
och hör om spännande ölsorter.

DELTAGARPRISER PER PERSON
		
Semester
2 övernattningar
anläggning
med personbil

Pris för extra natt

Storløkke
Feriepark

4 pers. i varje bil/hus
SEK 2.560

SEK 210

Feriecenter
Æblehaven

4 pers. i varje bil/hus
SEK 2.560

SEK 210

Hotel
Klintely

2 pers. i varje bil/lägenhet
SEK 2.795

SEK 300
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DK-3700 Rønne
Tlf.: +45 5695 8506
info@groupbornholm.dk
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