
Kombineret cykel- og ø-tur til Bornholm  
16-22. juni 2014 

Ældreidræt 

 
Vi skal bo på Rosengården (Danhostel Boderne), der lig-
ger i  landlige omgivelser uden for Åkirkeby med ca. 1500 
m til en af Bornholms bedste strande (sydvestvendt).  
Der er fælles opholdsstue, stor terrasse med udsigt over 
haven, café og kiosk. Værelserne har køjesenge, og vi 
skal bo 3 på værelserne. 
Sengelinned og håndklæder skal medbringes.  
 
Transport 
Vi forudsætter, at vi skal køre i private biler med 4 personer i hver 
Via Aarhus-Odden og Ystad-Rønne 

 
Pris 
Vi forventer, at prisen bliver ca. kr. 3.500,00 pr. deltager plus benzin og eventuel 
cykelleje. 
Vi kan desværre ikke oplyse den endelige pris, fordi vi på nuværende tidspunkt 
ikke ved, om vi kan få de færgebilletter, vi har budgetteret med. De tilmeldte 
deltagere vil få besked om den endelige pris, når vi kender den.  
 
Prisen inkluderer:  

 6 overnatninger 

 Fuld forplejning alle dage med morgenmad, smør-selv madpakke og aftensmad fra 
ankomstdagen (inkl. en aften med grillbuffet) 

 Færgebilletter Aarhus-Odden og Ystad-Rønne tur/retur 
 
Udgifter til benzin betales direkte til chaufføren. 
 
Sengelinned kan lejes for kr. 60,00 pr. sæt  
og håndklæder for kr. 20,00 pr. stk. 
 
Leje af cykel 
Rosengården har cykeludlejning: 
Ca. kr. 80,00 for en cykel pr. dag 
Ca. kr. 350,00 for en cykel pr. uge 
 
Tilmelding 
Max. 32 deltagere. Derefter venteliste 
Tilmelding efter først-til-mølle princippet 
Bindende tilmelding skal ske på enten telefon: 31 95 65 85 eller e-mail: grilmer.kirsten@gmail.com  
Tilmeldingsfrist: 28. februar 2014 
Depositum: kr. 1.000,00 betales ved tilmelding på konto 3627 0000316334. HUSK at angive navn på indbeta-
lingen, så kassereren kan se, hvem indbetalingen er fra. 
Restbeløbet betales senest 2. maj 2014 
 
Ved tilmeldingen har vi brug for nogle oplysninger for at kunne bestille færgebilletter: 

 Vil du stille bil til rådighed og være chauffør 

 Hvis ja, bilmærke, bilens nummerplade og chaufførens navn 

 Medbringer du egen cykel på cykelanhænger (= ekstrabetaling ved færgebilletter) 
 
Du kan finde flere informationer om Rosengården på dette link: http://www.rosengaarden.dk/ 
 
 

Rosengården 

Dueodde 
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