Zielona szkoła – wycieczka na wyspę BORNHOLM - 2017
BORNHOLM - Duńska wyspa położona 90 km polskiego wybrzeża nazywana "Wyspą
słońca" lub "Majorką Bałtyku". Ze względu na zróżnicowane krajobrazy od
piaszczystych plaż do skalistych wybrzeży z wysokimi granitowymi klifami poprzez
ślady działalności lodowców i ruchów tektonicznych stanowi miniaturę Skandynawii.
Znakomity klimat z największą liczbą dni słonecznych nad Bałtykiem i liczne unikalne
atrakcje przyrodnicze i historyczne zapewniają dobry wypoczynek i realizację programu
dydaktycznego.

Zakwaterowanie - ośrodek wypoczynkowy w miejscowości Hasle 12 km na północ stolicy
wyspy Ronne. Pokoje o zróżnicowanym standardzie A lub B. Na terenie ośrodka znajduje
się restauracja, sklep samoobsługowy, plac zabaw, boiska do siatkówki i koszykówki,
informacja turystyczna a w odległości 400 metrów od obiektu piękna piaszczysta plaża.

CENA: 1.050- zł/os ( standard B)
bungalowy 4 osobowe - każdy posiada ogrzewanie, kuchnię z pełnym wyposażeniem. WC

i prysznice znajdują się w budynku socjalnym 10-20 metrów od domków.
CENA: 1180- zł/os ( standard A)
B/ - komfortowe apartamenty dla 6 osób (po 2 osoby w każdym z 3 pokoi) składające się z
2 sypialni oraz salonu z TV., kuchni z wyposażeniem (naczynia, sztućce) oraz łazienki.
(grupa 42 os płatne + 4 osoby nieodpłatnieKalkulacja sporządzona na wyjazdy z okolic Katowic i Krakowa
Dla grup mniejszych lub większych oraz wyjeżdżających z innych regionów Polski
sporządzana jest odrębna kalkulacja) +
Dodatkowo - koszty programowe ( bilety wstępu i wypożyczenia rowerów) = 250 - 350
DKK/os.
Terminy - 7 dniowe (4 noclegi) od kwietnia do czerwca i od września do października 2017
wyjazdy w soboty, powroty w piątki
Cena obejmuje:
•przejazd autokarem - pozostaje z grupą na całej trasie
•koszty przepraw promowych na Bornholm ( miejsca pokładowe – prom Sassnitz- RonneSassnitz ), a w wariancie z Kopenhagą Sassnitz – Ronne – Ystad + most Oresund + Gedser
– Rostock- dopłata 120-zł/os )
• 4 noclegi w ośrodku wypoczynkowym na Bornholmie wg wybranego standardu
•wyżywienie 3 x dziennie ( śniadanie, prowiant, obiadokolacja) + prowiant na drogę
powrotną
•opiekę pilota na cała trasę
•polisa Gothaer NNW ( do kwoty 10.000 zł) i KL ( do kwoty 40.000 zł)
Cena nie obejmuje:
•biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, wypożyczenia rowerów i lokalnych
przewodników 250-350 DKK
- ewentualnych noclegów tranzytowych w Polsce - dopłata 80-zł/os za 1 nocleg, 1
śniadanie, 1 obiadokolację
- innych posiłków na trasie nie wyszczególnionych w programie
- innych proponowanych na miejscu wycieczek fakultatywnych
a/ zwiedzania Kopenhagi i Ystad w Szwecji w drodze powrotnej z kolacją w
Kopenhadze(dopłata 120-zł/os)
b/rejsu statkiem lub katamaranem na pobliski archipelag wysp Ertholm na wyspę
Christiansoe Cena: 120 DKK-/os
-c/ rejs łodzią do grot skalnych z Hammerhavn Cena: 50-zł/os
-d/zwiedzania np. fabryki wyrobu cukierków i czekolady

Program wyjazdu:
I - dzień – wyjazd
• wyjazd ok 18.00 z Bielska-Białej do Niemiec
II dzień – rejs z Rugii na Bornholm
• przyjazd do Niemiec do w Sassnitz na wyspie Rugia, krótki spacer do klifów kredowych,
zaokrętowanie na prom na Bornholm Sassnitz – Ronne, rejs 11.30-15.00

• przejazd do pobliskiej miejscowości turystycznej Hasle, zakwaterowanie, obiadokolacja.
Spacer do centrum i portu lub rekreacja w ośrodku (basen z podgrzewaną wodą, boiska,
plac zabaw). Nocleg.
III dzień – wycieczka rowerowa, twierdza, klify
• śniadanie, samodzielne przygotowanie prowiantu.
Wpożyczenie rowerów,
• wycieczka rowerowa (ok. 20 km) do największej
skandynawskiej twierdzy Hammershus: fortyfikacje
znajdują się na wysokości 75 m n.p.m. na skalnym klifie.
Składa się na nie mur, niekiedy podwójny, o długości 750 m,
szańce oraz fosa. Po drodze urokliwe klify Jons Kapel (45 m
i 145 schodów) oraz panorama zachodniego wybrzeża. Dalsze "rowerkowanie" do doliny
tektonicznej na płw. Hammeren, gdzie znajduje się polodowcowe jezioro - Hammersø największe na wyspie oraz do latarni morskiej, jeśli siły pozwolą ;-). Przejazd do SandvigAlligne (lub Tejn), gdzie zastawiamy rowery. Spacer do Madsebakke – malowidła naskalne
z czasów Wikingów Powrót autokarem do Hasle. Obiadokolacja i nocleg.

•
IV dzień – Mueum Natur-Bornholm
• śniadanie + samodzielne przygotowanie prowiantu
• wycieczka autokarowa "Co w Trawie Piszczy?" do multimedialnego Muzeum
NaturBornholm w miejscowości Aakirkeby - warsztaty geograficzno-przyrodnicze z
polskim przewodnikiem
• kąpiel i plażowanie na południowych plażach w kurorcie Boderne
• na trasie postój w wiosce Nyker, gdzie znajduje się najmniejszy z 4 kościołów

rotundowych na Bornholmie
• przyjazd do stolicy wyspy miasteczka Ronne – krótki spacer
• powrót autokarem do Hasle na obiadokolację i nocleg.
V dzień –wycieczka "Szlakiem Świętych Skał"
• śniadanie + samodzielne przygotowanie prowiantu
• rano czas wolny, zajęcia sportowe, plażowanie nad morzem, basen,
• wczesnym popołudniem fakultatywna wycieczka autokarem do Svaneke – zwiedzanie
fabryki cukierków lub wędzarni ryb lub huty szkła
• dalsza podróż do Gudhjem, spacer 6 km wybrzeżem klifowym do Świętych Skał,
powrót stateczkiem M/S Thor lub autokarem do Sandvig-Alligne (lub Tejn).
• powrót do Hasle, obiadokolacja i nocleg.

VI dzień –Niemcy : wyspa Rugia , Oceanarium Stralsund
- śniadanie + prowiant, wczesnych godzinach rannych przyjazd do terminalu promowego w
Ronne, od 9.00 do 12.30 przeprawa promowa na niemiecką wyspę Rugię. Zwiedzanie
klifów kredowych w Parku Narodowym Jasmund k/Sassnitz . Przejazd do Stralsundu –
zwiedzanie Oceanarium ( koszt 9 Euro/os ) .Dalsza podróż non stop do Polski. Na trasie
obiadokolacja .
Alternatywnie przeprawa promowa do Ystad w Szwecji - przejazd mostem Oresund do
Kopenhagi, zwiedzanie Kopenhagi - dalsza podróż do Polski - transfer promem z Gedser do
Rostock, obiadokolacja w Kopenhadze ( dopłata 120-zł/os ).
VII dzień - powrót do Polski
- Przyjazd w godzinach rannych

