
Med Horsens Kunstforening 

til 
 

 

 
       

 
 
 

 
 

 
 
 



Program 
Vi skal bo i Allinge på Hotel Allinge. 

Og så skal vi opleve mange af klippeøens dejlige steder, museer og andre 
spændende seværdigheder. Og masser af natur. 
 
Søndag 12.9. - Afrejse med bus fra Horsens kl. 06.00. Mødetid 
Horsens banegård kl. 05.30. 
Sejlads Ystad-Rønne: 12.30-13.50.  

Undervejs til Ystad vil der blive serveret et let morgenmåltid. Desuden er der 
sandwich til frokostpausen. 
Efter ankomst til Rønne, kører vi direkte til Gudhjem, hvor vi besøger Oluf 
Høsts Museum, inden vi kører videre til vores hotel i Allinge. 
Aftensmad på hotellet hver aften.  
 

Mandag 13.9. Østerlars, Svaneke, Årsballe og Opalsøen. 

Fra Allinge kører vi via Østerlars Rundkirke til Svaneke, byen som blev kåret 
til Danmarks smukkeste købstad i 2013.  
Her bliver der tid på egen hånd, hvor der bl.a. er mulighed for at besøge 
både gallerier og Pernille Bülows glaspusteri, hvor vi kan se glaspusterne 
arbejde, og hvor vi kan følge hele processen fra den glødende masse til det 
færdige produkt. 
Og så er der også tid til blot at nyde den dejlige by.  

Vi afslutter besøget med frokost 
og øl i Svaneke Bryggeri. 
På vej tilbage til Allinge besøger 
vi Kræmmerhuset 

Kunsthåndværk & Unique 
Blomsterhave.  

På vej tilbage til hotellet stopper 
vi op ved Opalsøen. 
 
Tirsdag 14.9. Kunstmuseum, 
Hasle, Ekkodal, Gudhjem. 
Dagen starter med et besøg på Bornholms Kunstmuseum, derefter 
Grønbechs Gård i Hasle. Frokosten indtager vi i Cafe Ekkodalen.  

Dagen slutter med et besøg i Gudhjem, hvor der bliver tid til egne 
interesser.  

 
Onsdag 15.9. Rutsker, Hasle røgeri, Keramik i Rønne og afrejse.   
Vi forlader vores hotel og kører til Kunstneren Lisbeth Klaustrups galleri 
Garlishée Bornholm.  
Frokosten indtager vi på Hasle Røgeri. 

Derefter fortsætter vi til Rønne, hvor vi aflægger besøg på Hjorts 
keramikfabrik - med rundvisning, kaffe og kage.  
 
Afrejse med færgen kl. 16.30 fra Rønne til Ystad, ankomst Ystad 17.50.  

Hjemkomst kl. ca. 24.   



 

Pris: 4125 kr. for medlemmer og 4325 kr. for ikke-medlemmer. 
Inkluderer: Bustransport fra/til Horsens, færge Ystad/Rønne t/r, hotel med 
halvpension, 3 x frokost, 1 x frokost med øl på Svaneke Bryghus, entreer til 
Østerlars Kirke, Bornholms Kunstmuseum, Oluf Høst Museum, 
Kræmmerhuset, Hjorts Keramik med rundvisning, kaffe og kage, Grønbechs 
gård samt rejseleder på hele rejsen. Desuden drikkevarer (øl, vand, vin) til 
aftensmaden kl. 18-21, hver aften. 

 
Ikke inkluderet: Drikkevarer til frokostmåltider.  
Ekstra og ganske gratis: En dejlig naturoplevelse! 
Tillæg for enkeltværelse: 600 kr.  



  
 

Programmet er udarbejdet i samarbejde med Horsens 

Kunstforening og Mikkeltours 

 

Betaling: Depositum 500 kr. pr. prs. 10.4.2021 – restbeløb 15.7.2021. 
 

Tilmelding: 
Jytte Helbo, email: jyttehelbo@vip.cybercity.dk 

Tlf. 26 22 28 81 
Opgiv venligst emailadresse ved tilmelding. 

 
www.mikkeltours.dk 
erik.mikkelsen@mikkeltours.dk  

Tlf. 51300694. 

Stakhaven 8, 4070 Kr. Hyllinge,  

Rejsegarantinr: 2383 
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