
  
 

Bornholm 
Gruppetilbud 

 
Bornholm Classic er vores mest efterspurgte tur. 
Her oplever I det klassiske Bornholm med nogle 
af de største attraktioner. Priseksempel for 3 
nætter 3.650,- pr. person inklusive hotel, bus, 
guideture, morgenmad, aftensmad og 2 frokoster 
undervejs.  

 
Har I specielle interesser?  
Vi samarbejder med et bredt netværk af 
bornholmske eksperter, som har stor erfaring 
med alt fra kunst, historie, geologi til traktor-
museer. Bornholm byder på mange spændende 
oplevelser – og helt sikkert også indenfor jeres 
særlige interesseområde. Fortæl os jeres ønsker, 
så laver vi en spændende tur til jer.  

Dansefestival Bornholm  
Er der nogen i din lokalforening, som danser 
folkedans, så skal I deltage i Dansefestival 
Bornholm, som i 2023 finder sted i dagene 26.-
29. maj. På Dansefestival Bornholm danser I foran 
et stort publikum på nogle af Bornholms berømte 
attraktioner – fx borgen Hammershus. Undervejs 
holder vi workshops og festaften. 

 

 

 

 

 

 
Petanquefestival Bornholm 
Tag med til den hyggelige petanquefestival i 
dagene 26.-28. maj 2023. Petanque Bornholm 
tiltrækker spillere fra hele Norden.  

Korfestival Bornholm  
Korfestival Bornholm slår hvert år deltagerrekord 
og det er ikke uden grund. Hvis I har et kor i jeres 
lokalforening, vil I blive glade for denne 
fantastiske festival, hvor der bliver sunget i de 
små fiskerlejer og på Solskinsøens berømte 
seværdigheder. Specielt finalekoncerten i øens 
største kirke, Sct. Nicolai, er en oplevelse, som I 
vil huske med glæde i mange år. I 2023 finder 
korfestivalen sted 18. – 21. maj.  

 
Må vi hjælpe jer?  
Vi sørger for at ordne det hele for jer – med alt 
fra rejsen til/fra Bornholm, oplevelser, guideture 
til dejlig mad på skønne hoteller.  

Ring til Janie eller Jacob på telefon 56 95 85 66 og 
hør om, hvordan medlemmerne i din 
lokalforening kan få skønne bornholmske 
oplevelser. I er selvfølgelig også velkomne til at 
maile os på grupper@teambornholm.dk eller se 
mere på www.teambornholm.dk/grupper. 


