
Sandkås Camping, Bornholm 

  9.4 - 17.4 2022 (Påsken 2022) 

Program  

 
Lørdag 

  9.4. 06.30 En stor del af deltagerne kommer i land med færgen 

  Forventet ankomst på pladsen ca kl 7.30 
 

15.00       Standerhejsning 
 

Søndag 
 10.4. 10.00 Besøg på Teknisk Museum  

(afgang fra campingpladsen Kl 9.45 i egen bil) 
 

 19.30 Vi mødes i opholdsrummet med kaffekurven og deler 
  dagens oplevelser 

 
Mandag 

  11.04 10.00 Mia og Steffen viser os noget af Bornholm (vi kører i 
  egen bil) 

 

 13.00 En let frokost på Hasle Røgeri 
 

  Vi kører videre på vores tur 
 

 19.30 Vi mødes i opholdsrummet med kaffekurven og deler 
  dagens oplevelser 

 
Tirsdag 

  12.4  Dagen på egen hånd 
 

19.30 Vi mødes i opholdsrummet med kaffekurven og deler 
  dagens oplevelser 

 
Onsdag 

13.4 10.00  Vi kører ud og se noget af det østlige Bornholm. 

  Undervejs spiser vi en sandwich. 
     

19.30 Vi mødes i opholdsrummet med kaffekurven og deler  
  dagens oplevelser 

  
Torsdag 

 14.4 13.00 Påskefrokost i opholdsrummet 
  Medbring, tallerkener, bestik, drikkelse m.m. 



 

 
 

 
Fredag 

 15.4  Dagen på egen hånd 
 

19.30 Vi mødes i opholdsrummet med kaffekurven og deler 

  dagens oplevelser 
 

Lørdag 
 16.4 18.00 Vi mødes til fællesspisning i samlingsrummet. Vi  

                               medbringer selv vores mad, tallerkner, bestik, drikkelse 
  m.m. 

 
 

Søndag 
 17.4 10.00 Standerstrygning – tak for denne gang 

 
Vi tager forbehold for ændringer i programmet. 

 
Pris for 2 personer kr 800,00, pris for en person kr 400,00. Beløb skal 

indbetales på klubbens konto. Reg nr 5350 kontonummer 0000241750, eller 

via Mobilpay 288575 Ved betaling, både via bank og mobil pay, oplyses: Navn, 
kabenummer samt Påsketur til Bornholm  

Betaling senest 14. marts 2022. 
 

 
Pris for overnatning pr døgn kr. 175,- incl el og bad.  afregnes direkte med 

Sandkås camping.  
 

Der er 4 ledige pladser og det er først til mølle.  
Vil du / I deltage så send mail: arne@dolleris.eu.  

Har du spørgsmål kan Arne kontaktes på 24251400. Tilmeldingen er først 
gældende når indbetalingen er sket. 

 
Der har været forhåndstilmeldinger og dem der har givet tilsagn om at deltage 

og efterfølgende bestilt færgebillet, er tilmeldt. 

 
Træfholder 

Annemette og Steffen Jørgensen – Kabe 870 
Susanne og Arne Dolleris – Kabe 629 
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