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Turen starter fra hotellet med en
kort sightseeing i Rønne, Born-
holms største by med ca. 14 000 
innbyggere.

Bare et sted i Danmark er to kjøp-
steder forbundet av skog, og det er 
strekningen mellom Rønne og Hasle
 - også en gammel by, som for alvor 
begynte å vokse på begynnelsen av 
1800-tallet, da havnen ble bygd.

Kysten nord for Hasle nevnes ofte
som ”gullkysten”. Her kan man 
blant annet oppleve de to små 
idylliske fi skerleier Hellig Peder og
Teglkås, som ligger mellom havet
og de bratte klippeveggene.

Første stopp på turen er ved Born-
holms nordspiss, hvor vi fi nner de 
imponerende ruinene av middel-

alderfestningen  Hammershus,  
som er Nord-Europas største. Det 
antas at oppføringen av borgen 
startet på begynnelsen av 1200-
tallet for å befeste den makten 
over øya som erkebispen av Lund 
(den gangen dansk) hadde fått 
etter avtale med Kongen. De føl-
gende godt og vel 500 årene var 
Hammershus hovedsete for øyas 
skiftende makthavere. I 1743 opp-
ga Kongen endelig Hammershus, 
og bornholmerne begynte å 
hente sten fra festningen, som 
forfalt inntil 1822, hvor ruinen ble 
fredet.

Vi passerer Allinge-Sandvig, opp-
rinnelig to små fi skerleier som ble 
grunnlagt i middelalderen, og som 
siden har vokst på sin helt sær-
egne måte. Steinbryting og tu-
risme har preget byene det siste 
århundret. Før var det fi ske og 
landbruk som var hovednæringen 
for de mange fl otte bindingsverks-
husene og -gårdene. I dag er det 
for manges vedkommende hyg-
gelige pensjonater.

Den fl otte veien langs kysten, mel-
lom Tejn og Gudhjem, oppstod
på 50-tallet og banet vei for nåti-
dens trafi kk.

Ved Helligdomsklippene kan man 
oppleve de spesielle klippeparti-
ene med de mange særegne nav-
nene. Tilbake i middelalderen 
fantes en kilde hvor man mente 
at vannet fra kilden hadde helbre-
dende virkning. Det er dette nav-
net på området stammer fra.

Lunsj og opphold i Gudhjem. Biler
og busser snegler seg gjennom de 
smale, bratte gatene ned til hav-
nen. En gåtur vitner om en nøye 
restaurering og bevaring av det 
opprinnelige miljøet, som har et 
helt eksotisk preg. Det klimatiske 
forholdet og spesielt de mange 
solskinnstimene gir morbær-, val-
nøtter-, og fi kentrær gode betin-
gelser. Lunsjen nytes på Restaurant 
Brøddan, hvor det er en praktfull 
utsikt ut over Østersjøen.

Siste stopp på dagens rundtur er 
i den kjente og største av Born-
holms fi re rundkirker. St. Lauren-
tius’ kirke (Østerlars rundkirke)  
regnes som den eldste av de fi re 
rundkirkene. Man antar at kirken 
er bygd midt på 1100-tallet og har 
vært brukt både som kirke og vern 
mot fi ender fra havet.

Nord-Bornholm – 7 timer



Syd-Bornholm – 5 timer

Fra Rønne og hotellet går turen 
inn mot øyas sentrum og Dan-
marks fjerde største skog – Almin-
dingen – som kan oversettes med 
”skogen for folket.” Den vakre 
skogen byr på svært variert natur, 
som brytes av mange sprekkedaler 
fra istiden.

Turen fortsetter gjennom den gam-
le stasjonsbyen Østermarie og til 
kysten, hvor de fortryllende fi sker-
leiene Bølshavn og Listed ligger. 
Herfra er det en fantastisk utsikt over 
Østersjøen og de mange skjærene.

Deretter går turen mot øst til 
kjøpstaden Svaneke, kåret som 
Danmarks vakreste by. I dag fi nnes 
det mange små arbeidende verk-
steder med glass, keramikk, male-
rier og tekstiler på høyt kunstne-
risk nivå. Sentrum for mange av 
disse aktivitetene er på Glastorvet, 
hvor glasskunstneren

Pernille Bülow har verkstedet sitt.
Byen er et paradis hvis man har en
”søt tann”. Det er mulighet for å
følge isproduksjonen på Svaneke
Ismejeri, se arbeidet i lakrisverk-
stedet eller følge med i sjokolade- 
eller karamellproduksjonen i de 
små butikkene.

”Høstet” er en økologisk plantasje 
som produserer havtorn, en type 
bær som kan spores tilbake til den 
siste istiden. Bærene er gule og 
sprengfulle av god smak og vita-
miner. Etter omvisningen i planta-
sjen, blir det servert smaksprøver 
på både havtornmarmelade og 
havtornøl, som er deilig frisk og 
heter ”Altid sommer”.

Nexø ble kjøpstad i 1346 og er 
Bornholms neststørste by og sen-
trum for det danske fi sket i Øster-
sjøen. I byen fi nner man også 
forfatteren Martin Andersen-
Nexøs barndomshjem. Blant hans 
mest kjente verker er Ditte Men-
neskebarn og Pelle Erobreren, som 
begge er fi lmatisert. Sistnevnte 
innkasserte en Oscar-statuett for 
beste utenlandske fi lm.

Fiskerleiet Snogebæk har en helt
spesiell atmosfære. Havnen er 
anlagt som en øy-havn. Her fi nner 
man en liten sjokoladefabrikk, 
glasblåsere, kunsthåndverkere og 
en isfabrikk, som utelukkende 
bruker bornholmske melkepro-
dukter i produksjonen. Snogebæk 
er også et fi nt sted å spise lunsj. 
På røykeriet kan man oppleve et 
bredt utsnitt av de mange røkte 
fi skeproduktene som Bornholm 
kan by på. (Lunsj på Sydturen 
inngår ikke i Bornholm Classic).

Ved Dueodde blir det en pause 
med mulighet for å se det enestå-
ende landskapet, hvor stranden 
strekker seg over fl ere kilometer 
på begge sider av øyas sydspiss. 
Sanden er så fi n at den før i tiden 
ble brukt som skrivesand og i time-
glass.

Turen tilbake til hotellet går gjennom 
det vakre, bornholmske landskapet. 
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Aktiviteter

Lunsj på Syd-tur | Hvis dere ønsker lunsj på syd-turen, kan vi anbefale to alternativer på
Snogebæk Røgeri: Fiskebuffet med bornholmske spesialiteter      
 Lett lunsj – en røkt sild med gressløk, reddiker, brød og smør samt en øl eller vann

Omvisning og smaksprøver på vingården, Ll. Gadegaard | Vinbonden tar imot og forteller 
om druesorter, vinproduksjon, politikk og meget mer under besøket i vinmarken. I kaféen serveres 
smaksprøver på gårdens viner.

I forbindelse med besøket på vingården på Ll. Gadegaard kan vi også foreslå ”mormor-buffeten” med 
lunsj fra den gang mormor var yngre! ”Mormor-buffet” med sild og egg pluss karbonade av egen avl, 
frikadeller, svinesteik og leverpostei med rødkål, rødbeter og surt. Brød og smør.

Grillaften på Vingården med gris eller Limousine-okse på menyen | Hvis dere under opp-
holdet ønsker å spise en av middagene ute på Bornholm, vil vi foreslå en hyggelig aften på vingården,
Ll. Gadegård. Det store ta selv-bordet med lekkert grillkjøtt og, salatbar venter på dere i restauranten. 
Kvelden sluttes med kaffe og is.
Tilbudet gjelder fra ca. 18. juni til midten av september på utvalgte dager.
 
Det store kakebord hos Fru Petersen | Kakebordet på Fru Petersens Café er ganske berømt, med 
både boller, bløtkake, kringler, eplekake, fruktterter og mye mer. Nyt kaffen, teen, eller den varme ka-
kao i de hyggelige stuene eller i den praktfulle haven. Et ordspråk sier at man ikke får reise seg før man 
har smakt på alle kakene - velbekomme!

NaturBornholm | Et sanse- og opplevelsessenter hvor dere opplever tilblivelsen av Bornholm fra rød-
glødende lava over istid til den frodige øya som vi kjenner i dag. Inklusive en halv times introduksjon

Christiansø | Øst for Bornholm ligger festningsøyene Christiansø og Frederiksø, som frem til 1800-tal-
let var Danmarks østligste flåtebase. Øyene oser av gode historier med vakre gamle hus, brosteinsbelag-
te gater, gamle kanoner på batteriene, fugler, og hele atmosfæren hvor man føler at tiden nærmest 
stoppet opp for mange år siden. Uten guide
 med lokalguide (6 timer)

Bornholms Rovfugl-show | Opplev et forrykende show med både store og små rovfugler. Fuglene 
kommer tett på, og man kan ikke unngå å bli dypt fascinert av både vingefang, flyhastighet og det fan-
tastiske synet som disse fuglene har.

Bornholms Tekniske Samling | På nord-turen er det mulighet for et besøk på Bornholms Tekniske 
Samling. Utstillingen rommer alt fra et Drakenfly, til koper, et elverk og gamle traktorer. Samlingen 
rommer også en del verksteder med gammelt verktøy og maskiner. Her er sikkert noe man kan huske 
fra både barndommen og ungdommen, uansett alder.
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Vi tilbyr mange forskjellige aktiviteter på Bornholm. Nedenfor finner dere en beskrivelse av de mest etterspurte
aktivitetene – hvis dere har spesielle ønsker, så kontakt oss endelig for flere forslag. Alle prisene er pr. person.




