Pinsetræf 2016 på Bornholm 13. – 16. maj

Kom til Hullehavn Camping (5806) og nyd pinsen.
Traditionen tro afholdes der Pinsetræf på Hullehavn Camping ved Svaneke.
Turen går til Bornholm – en ø, der har alt. Her er noget for enhver smag. Stejle
klipper, skærgård, sandstrande, skov, grønne marker – alt i alt en storslået natur.
Lige til at nyde. Man kan også nyde mange forskellige specialiteter på Bornholm.
F.eks. oste, lakridser, is, øl og selvfølgelig sild.
Til nye deltagere i dette træf, er her en god mulighed for at opleve et anderledes
stykke Danmark.
Sagnet om Bornholm fortæller, da Gud var så godt som færdig med verdens
skabelse, stod han tilbage med en smule overflødigt materiale. Lidt vand, jord,
sprækker, dale, fint sand og ikke mindst klipper og store sten, alt dette tog han i sin
hånd og kastede ned midt i Østersøen. Da tog han en god sjat natur og malede øen
med store skove, klippelyng og blomstrende enge. Det blev til en smuk ø med
fantastisk landskab med dyre- og planteliv. Øen kendes i dag som Bornholm.
I det østligste hjørne af denne skønne ø ligger Hullehavn Camping.
Pladsen ligger helt ud til Østersøen, så der er udsigt til de bornholmske klipper. Her
er fred og ro. Og uspoleret natur. På kun 5 minutter kan I gå ind til Svaneke, som er
Danmarks mindste købstad – og som i 2013 også blev kåret til Danmarks smukkeste.

Program:
Mulighed for ankomst torsdag.
Fredag:
Ankomst og indskrivning. Dagen er til fri disposition. Tag ud og oplev øen, enten på
vandretur, på cykel eller i din camper.
Kl. 17.30 byder vi velkommen og kommer med praktisk information. Derefter
tændes der op i grillen, hvor I kan grille jeres medbragte mad og hygge jer med de
andre gæster. Og måske stifte nye bekendtskaber.
Kl. 20 vil Kim afholde vinsmagning, for dem som har lyst. Prisen for dette
arrangement er ikke inkluderet i pakkeprisen og oplyses senere.

Lørdag:
Der er Torvedag i Svaneke. De lokale sætter boder og stader op, hvor de sælger
deres kunsthåndværk og lokalproducerede fødevarer. Der er også mulighed for en
bytur i den gamle hestesporvogn. Vi har arrangeret en byvandring med en lokal
guide.
Om eftermiddagen er der igen plads til oplevelser rundt omkring på øen. Tag f.eks.
en gåtur ad stien til Listed eller i de nærliggende Paradisbakker, så I kan samle
appetit til aftensmaden.
Kl. 18.00 samles vi til fælles spisning. Her vil grillmesteren sørge for den helstegte
pattegris med tilbehør. Aftenen vil vi bruge til hyggeligt samvær med forskellige

indslag – så har I en god historie eller andet, vi andre skal høre, modtages indslag
meget gerne. Vi laver et lille sanghæfte til fællessang.
Drikkevarer til aftenens arrangement kan naturligvis købes i kiosken.

Søndag:
På Hullehavn skinner solen altid først, så stå tidligt op og se Pinsesolen danse.
Kl. 10.00 tager vi afsted på en 2-timers vandretur rundt om dejlige Svaneke med
Bornholms Snapselaug. Her fortæller en guide om de bornholmske krydderurter,
som anvendes i snapsene, som der er smagsprøver på undervejs. Turen slutter ved
Svaneke Røgeri. Her kan I så nyde en frokost og smage på røgeriets mange dejlige,
røgede fiskespecialiteter.
Omkring kl. 14.30 afholder vi ”De åbne Hullehavn-camper-mesterskaber”. Øst dyster
mod vest. Vi håber, I har lyst til at deltage i disse sjove lege – der er ”risiko” for at få
et godt grin.
Når vinderne er kåret, er der friskbagt kage til eftermiddagskaffen.

Mandag:
Er sidste officielle dag i Pinse camper træf 2016 på Bornholm. Men bliv endelig og
oplev noget mere af Bornholm. For dem som skal hjem, forlades pladsen i løbet af
dagen afhængig af, hvornår I har en færgeafgang. Og vi siger tak for denne gang.
Først på eftermiddagen har vi arrangeret en tur til Svaneke Bryghus, hvor vi hører
om bryggeriet, deres øl og naturligvis smager på varerne. Dette arrangement er ikke
med i pakkeprisen og prisen oplyses senere.

Alle dage er der friskbagte rundstykker. 3 stk. pr. camper. Kiosken har forskellige
dagligvarer til morgenmaden mm.

Mangler I inspiration til oplevelser, ture mm., finder I diverse foldere i receptionen.

Træfpakke
Tilmelding senest den 1. maj
Pakkerejse med færge: kontakt Det lille Rejsebureau på tlf.: 56 95 67 85
I prisen er inkluderet: færgebillet tur/retur, ophold på campingpladsen i 4 dage/3
nætter, 3 x 3 rundstykker pr. camper, velkomst, grillarrangement lørdag aften,
byvandring i Svaneke, tur med Bornholms snapselaug.

Ystad – Rønne
Tur/retur, 4 dage/3 overnatninger. Incl. træf
Udrejse fredag morgen kl. 08.30, hjemrejse mandag aften kl. 22.30
Pris for 2 personer: 2215,- kr.

Køge – Rønne
Tur/retur, 4 dage/3 overnatninger. Incl. træf
Udrejse natten til fredag (det vil sige afrejse torsdag aften), hjemrejse mandag
eftermiddag .
Pris for 2 personer: 3030,- kr.

Opholdet kan naturligvis forlænges. Pris fra 140,- kr. pr. dag for 2 personer, camper
og strøm. Brug en uge eller to og nyd foråret på Bornholm.
Kontakt Det lille Rejsebureau på tlf.: 56 95 67 85.
De vil være behjælpelige med at finde en god pris. Især hvis I har mulighed for at
rejse på ”et skævt tidspunkt”. Da træffet ligger op til en højtid, anbefales det at
bestille i god tid.
Priserne er oplyst ved camper på max. 8 meter. Er camperen længere, spørg om
prisen. Er 1 eller begge pensionister, spørg også om prisen.

Træfpris for jer, der ikke skal sejle.
Bor I på Bornholm, er prisen for 2 personer: 915,- kr.

Tilmelding på tlf.: 56 49 63 63 eller mail: mail@hullehavn.dk

Vi glæder os til at se jer i pinsen på Hullehavn Camping.
På gensyn
Elsebeth og Kim

