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fra 23. – 27. August 2021 

 

 
 

Afgang fra Billund kl. 6.30 (Billund Skolen, Kærvej). 

Vi kører over Fyn og Sjælland, hvor vi nyder en kop kaffe og et rundstykke i bussen. inden vi tager 

Færgen fra Ystad til Rønne. Her nyder vi vore madpakker (vi har dem med i bussen). 

 

Ved ankomst til Rønne står vores guide klar til en lille rundtur i Rønne. 

 

Rønne er Bornholms hovedstad med ca. 14.000 indbyggere.  

Byens historie strækker sig langt tilbage.  

Den gamle bydel er noget ganske særligt med stokroser, 

bindingsværkshuse og toppede brosten. Afslutningen af 2. verdenskrig 

blev ganske anderledes i Rønne, der ligesom Nexø blev sønderbombet  

af russiske fly, fordi den tyske kommandant ikke ville kapitulere.  
 
De næste 2 dage har vi lokal guide med på nord og syd turen.  
 

Nord Turen  

Det første stop på turen er ved Bornholms nordspids, hvor vi finder de imponerende ruiner af 

middelalderfæstningen Hammershus og det nye besøgscenter, som blev 

indviet i 2018 af Kronprinsesse Mary. Allinge-Sandvig har fået en helt 

særlig placering på landkortet. Turister har altid valfartet til Klipperne på 

den nordlige del af øen med hyggelige gader. I 2011 blev den politiske 

festival Folkemødet for første gang afholdt i byen. 
Ved Helligdomsklipperne kan vi besøge de særegne klippepartier med 

mange specielle navne opkaldt efter både personer og lokaliteter.  
I Gudhjem siges at være bygget af det stof, som ”drømme” er lavet af. De stejle 

og smalle gader med de smukke huse giver den helt specielle stemning, som 

mange rejser langt efter at opleve. Dagens frokost nyder vi på en dejlig fiskebuffet.  

 

Østerlars Kirke er den mest kendte og største af Bornholms fire rundkirker.  
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Syd turen  

Turen fortsætter til de fortryllende fiskerlejer Bølshavn og Listed, som 

ligger med en fantastisk udsigt over Østersøen og de mange klippeskær. 
Svaneke er blevet kåret til Danmarks smukkeste købstad. I byen findes 

mange små arbejdende værksteder med glas, keramik, malerier og 

tekstiler på højt kunstnerisk niveau.  

Nexø er Bornholms centrum for det danske fiskeri i Østersøen. I 

øjeblikket gennemlever Nexø en spændende forvandling fra at være en 

fiskerby til en by med små butikker og værksteder 
Fiskerlejet Snogebæk har en helt speciel atmosfære. Havnen er anlagt som en ø-havn. Her finder 

man en lille chokoladefabrik og kunsthåndværkere.  

Ved Dueodde bliver der en pause med mulighed for at se det enestående 

landskab, hvor stranden strækker sig over flere kilometer på begge sider af 

øens sydspids. Sandet er så fint, at det før i tiden blev brugt som skrivesand 

og i timeglas. Sidst på dagen er vi hjemme ved Hotellet igen.  

 

Dag 4  

Her er mulighed for at tilkøbe en tur til Christians Ø, her er ikke guide med.  

Bliver I på Bornholm kører vi først til Bornholms Tekniske Samling, hvor vi får god tid til at se de 

tusinder ting, som er samlet, det gælder fra kaffekande, symaskiner til damptromle.  

 

Vi finder et hyggeligt sted at nyde vores madpakker, inden vi besøger Slaus Stene. 
 

Denne dag bliver der tid på egen hånd i Gudhjem.  

 

Dag 5 

Efter morgenmad på hotellet kører vi til Rønne hvor vi tager færgen til Sverige kl. 12.30.  

Vi gør stop på vejen hjem og nyder lidt aftensmad.  

 

Pris kr. 4.780,- pr. person ved 40 betalende i delt dobbeltværelse.  

Tillæg for enkeltværelse kr. 1.100,- . 

Som dækker: 1/1 pension fra rundstykker første dag til dagens ret sidste dag, 4* madpakker, 

1*frokost med en fiskebuffet, entre til Østerlars rundkirke, besøg på vingård, entre til Teknisk 

museum, lokal guide på Bornholm 2,5 dag. 

 

Vi bor på Hotel Gudhjem, https://www.hotelgudhjem.dk/ 

 

Bemærk: Christian Ø er et tilkøb på ca. kr. 250,- pr person. 

 

Bindende tilmelding senest den 22.6.2021 til Juliane tlf. 30747533, eller Kent tlf. 20308192. 
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