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TAG MED TIL PETANQUE BORNHOLM
Petanque Bornholm har 10 års jubilæum i 2020. Det bliver
naturligvis fejret i løbet af turneringen, som i 2019 havde
deltagerrekord med over 200 spillere.
Petanque Bornholm er en nordisk turnering - og mange af
deltagerne rejser gerne langt for at deltage. Der er tid til både
spil og dejlige oplevelser på Bornholm.
Bornholm bliver ofte kaldt Syden i Norden eller Danmarks
Solskinsø, da øen har Danmarks rekord i solskin. Du kan
også glæde dig til at besøge Hammershus med det nye
besøgscenter, der nænsomt er indpasset i det historiske miljø
- og prøve en frokost på et de berømte silderøgerier.
Velkommen til Petanque Bornholm!

Turnering og oplevelser
Petanque Bornholm er en populær turnering - og for rigtig
mange spillere, er det et glædeligt gensyn med både Bornholm
og turneringen. Det bliver til
mange kram, håndtryk og smil,
når de første kugler i fredagens
”Rødvinspetanque” kastes.

For at sikre fuld koncentration til
finalespillet, sørger vi for en god
frokost, inden de sidste og afgørende kugler skal kastes.

Lørdag morgen begynder doubleturneringen. På forhånd er I
inddelt i puljer, hvor I spiller 3
kampe, og herfra går alle hold
videre til finalespillet.

Præmieoverrækkelsen sker
under festmiddagen om lørdagen. Vi garanterer, at det bliver
en festlig aften med (musikalske)
overraskelser undervejs.

Der er præmier til nr. 1, 2 og 3
i hver række. En del af præmierne er designet af øens dygtigste glaskunstnere.

Efter middagen spiller vores
husorkester op til dans, så du
får rig lejlighed for at danse og
synge med på de populære
sange.
Hvis du ønsker at besøge de
bornholmske petanqueklubbers
hjemmebaner mellem klipper og
hav, så har du også mulighed
for at deltage i deres små turneringer under opholdet.
Petanque Bornholm er en hyggelig turnering, hvor der er plads

til alle spillere. Selv om spillet naturligvis vil fylde en del under opholdet, så bliver der både tid og
lejlighed til at besøge Bornholms
mange spændende seværdigheder og tage på opdagelse i
den bornholmske natur.
Husk petanquekuglerne, så du
kan opleve et forunderligt spil
midt i det smukke landskab.

ENKELT OG NEMT

OVERNATNINGSMULIGHEDER

I forbindelse med Petanque
Bornholm kan du selv bestemme
ankomst- og afrejsedag, og du
kan frit vælge mellem 2, 3, eller
flere overnatninger på Bornholm.

Under Petanque Bornholm bor
du i velindrettede feriehuse eller
lejligheder i nogle af Bornholms

Vi arrangerer hele rejsen for dig
med færgebilletter, ophold, turnering, oplevelser og mad under
opholdet, såfremt du ønsker det.

STORLØKKE
FERIEPARK
Storløkke Feriepark består af feriehuse for 2, 2-4 eller 4-6 personer. Ferieparken ligger i Allinge
på Nordbornholm, som er et
af Bornholms flotteste naturområder med sandstrande og
klipper i malerisk kombination.
Petanquebane på området.

FERIECENTER
ÆBLEHAVEN
Feriecenter Æblehaven er nabo
til Storløkke Feriepark og ligger
i en tidligere æbleplantage.
Æbletræerne er der stadig og
giver en idyllisk stemning blandt
feriehusene, som alle er indrettet
for 4-6 personer.

HOTEL
KLINTELY
Midt i det nordbornholmske landskab med udsigt over Østersøen
ligger Hotel Klintely højt hævet
i landskabet med 400 meter til
kysten med sandstrande og klippepartier. Lejlighederne, som er
indrettet med plads til 2 personer,
har egen terrasse med havemøbler og havudsigt.

bedste ferieparker med kort
afstand til petanquebaner og
mange af øens seværdigheder.

PRISER OG PROGRAM
DATOER OG DELTAGERPRIS
Petanque Bornholm afholdes
fra den 15 - 17. maj 2020
Du bestemmer selv ankomst- og
afrejsedag. Hvis du ønsker at
komme tidligere eller forlænge
opholdet på Bornholm efter
turneringen, så er det naturligvis
også muligt.
Sådan bor du
Alle husene i Æblehaven og
Storløkke Feriepark har plads til
op til 6 personer. Af hensyn til
komfort har vi beregnet, at der
kun bor 4 personer i hvert hus.
Vælger I at bo flere personer
end 4 personer i husene, får I
en rabat på DKK 90 pr. person.
Priserne på Klintely er baseret
på, at I bor 2 personer i hver lejlighed.

Deltagerpris
Deltagerprisen inkluderer:
• F ærgeoverfart Ystad-Rønne
tur/retur i personbil
•2
 overnatninger på feriestedet
•D
 eltagelse i Petanque Bornholm fredag og lørdag
• Frokost lørdag i forbindelse
med turnering
• Festaften lørdag med 2 retters
menu og 1 glas vin og dans
• Arrangement af kampe mod
bornholmske petanqueklubber
Bespisning
Vi tilbyder dig morgenmad og
aftensmad under turneringen:
• Morgenmad: Lørdag og
søndag.
• Aftensmad: Fredag. (Lørdag
aften er festmenu inkluderet i
deltagerprisen).
• Samlet tilkøbspris pr. person
DKK 320. Ønsker du kun morgenmad, er prisen pr. person
DKK 178.

Bemærk
• Du kan medbringe sengelinned og håndklæder – eller
leje det på feriestedet. Prisen
er henholdsvis DKK 90 for sengelinned og DKK 30 for håndklæder. Husk at forudbestille.
Rabat
• Vælger I at være 5 personer i
hver bil i stedet for 4 personer,
får I en rabat på DKK 40 pr. pers.
Når du ikke spiller
Bornholms hyggelige byer indbyder til afslapning og shopping. Vi
laver gerne forslag til særlige rundture. En af vores mest populære
ture, er ”Det nedsmeltede kreditkort”, som er meget efterspurgt af
de kvindelige deltagere. Til gengæld er mændene i flertal, når vi
besøger Svaneke Bryghus, hvor vi
sammen med øl-sommelieren får
smagsprøver og fortællinger om
de spændende øltyper.

DELTAGERPRISER PR. PERSON
Feriested

2 nætter
med personbil

Pris for ekstra nat

Storløkke
Feriepark

4 pers. i hver bil/lejlighed
DKK 2.060

DKK 175

Feriecenter
Æblehaven

4 pers. i hver bil/lejlighed
DKK 2.060

DKK 175

Hotel
Klintely

2 pers. i hver bil/lejlighed
DKK 2.430

DKK 240

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

