
 

 

 

DRØMMEREJSE TIL BORNHOLM 
MED LISBETH FOGT 
10.-13. MAJ 2023 
 
 
Rejseprogram 
 
Onsdag d. 10. maj 
Kl. 10.00 Afrejse fra Nordmarksvej 90, Kastrup – udrejse via Øresundsbroen mod Ystad 
Kl. 12.30 Afrejse fra Ystad med Bornholmslinjen mod Rønne. Under overfarten mulighed for 

køb af fx kaffe eller let frokost. 
Ca. 13.50 Ankomst Rønne – herfra kører vi langs Bornholms sydkyst til Balka Strand og 

dermed Hotel Balka Søbad, der ligger på Bornholms østkyst, syd for Nexø. 
 Efter indkvartering mødes vi til en kort gåtur til stranden. Herefter resten af 

eftermiddagen fri til at samle indtryk, afslapning og hygge. 
Kl. 18.00 Middag på Hotel Balka Søbad 
 
Kl. 20.00 På ”Drømmejagt” på Solskinsøen 
 Universelle Arketypiske symboler og drømme set i relation til Bornholms smukke 

og afvekslende natur. 
 

 
 
Torsdag d. 11. maj 
 Morgenbuffet  
 
Kl. 09.30 ”En drøm er som et uåbnet brev…”  

Drømmetydning og -fortolkning på det kollektive og det personlige plan. 
 

Kl. 12.00 Kører vi til Svaneke på Bornholms nordøstlige hjørne, hvor der bliver tid til at 
spise frokost på egen hånd. Herfra videre på udflugt (drømmejagt) på det centrale 
Bornholm. Tilbage på Balka Søbad sidst på eftermiddagen. 

Kl. 18.00 Middag  
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Fredag d. 12. maj 
 Morgenbuffet 
 Vi skal opleve mere af Bornholm og undervejs få større indblik i tydning af egne 

drømme. 
 På dagens udflugt bliver der både frokost- og kaffepause. 
Kl. 18.00 Middag, dvs. grillaften på Hotel Balka Søbad. 
 
Aften Drømmenes betydning i relation til selvforståelse og selvudvikling (egne drømme). 
 Drømmefortolkning som terapeutisk redskab (andres drømme). 

 
Lørdag d. 13. maj 
 Morgenbuffet 
Kl. 10.00 Afrejse fra Hotel Balka Søbad – vi kører via Gudhjem og Allinge mod Bornholms  
nordvestligste hjørne ved Hammershus. Mulighed for en gåtur til den smukke Opalsø inden vi  
kører til Hammershus Fæstning, hvor vi holder frokostpause. Herfra kører vi langs  
vestkysten mod Rønne med et par spændende stop på vejen.  
 

          
 
Kl. 18.30 Sejler vi fra Rønne mod Ystad med Bornholmslinjen. 
Ca. 19.50 Ankomst Ystad – videre mod Øresundsbroen og Kastrup  
Ca. 21.15 Hjemkomst Kastrup 
 

Ret til ændringer forbeholdes 

 
Priser: 
Grundpris pr. person: 3.795,- kr. Tillæg for enkeltværelse: 1.275,- kr. 
 
Grundprisen inkluderer: 
✓ Bustransport i 4 dage med 1 chauffør 
✓ 3 overnatninger i dobbeltværelse inkl. halvpension (aften- og morgenbuffet) 
✓ Program og udflugter 
✓ Rejseleder 
✓ Alle obligatoriske afgifter inkl. færgebilletter og moms 
 
Grundprisen inkluderer ikke:  Yderligere måltider, drikkevarer o.lign. 
 
Yderligere oplysninger: Kontakt Lisbeth Fogt på tlf. 2615 9810.  

mailto:rejsmed@fogtrejser.dk
http://www.fogtrejser.dk/


 

 

 

 
Praktiske oplysninger 

 
Tilmelding inden 17. marts 2023: Kontakt Fogt Rejser på tlf. 6914 1300 eller benyt 
tilmeldingsblanket på www.fogtrejser.dk 
Efter tilmelding fremsendes faktura til betaling ved modtagelsen. 
 
Hotelkvalitet: Dejligt beliggende 3-stjernet hotel. Alle værelser med bad/douche, radio/tv og 
telefon. På hotellet findes restaurant og bar. Se evt. http://www.hotel-balkasoebad.dk/  
 
Buskvalitet: Vi kører i røgfri 4-stjernet langtursbus med luftaffjedring, hvilestole med klapborde og 
fodstøtter, toilet, køkken og køleskab, wi-fi, radio/CD-afspiller m. mikrofon og video.  
  
Indkvartering: Ønsker man som enerejsende at dele værelse med en anden er dette muligt, 
såfremt en anden enerejsende af samme køn har samme ønske. Ellers opkræves tillæg for 
enkeltværelse – også såfremt den ene af personerne melder fra pga. sygdom eller lign.  
  
Rejsen gennemføres i.h.t. vore almindelige betingelser der vedlægges faktura.   
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