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Bornholm 16. august, 7 dager: 

I 2022 hadde vi en fantastisk tur til Bornholm, «Solskinnsøen i Østersøen». Vi ble så glad i 

Bornholm at vi har lyst til å vise denne vakre øyen til så mange som mulig. Turen vår starter med 

Fjordline ut fra Bergen i utvendige lugarer til alle. Vi tar «snarveien» gjennom Danmark via 

Molslinjen og Sjællands Odde på veien til Ystad. Under oppholdet på Bornholm bor vi sentralt i 

Rønne og kjører utflukter til Nord- og Sør-Bornholm med bussen. Hjemveien går via Sverige, 

Sandefjord og Haukeli tilbake til Bergen. Bli med oss på en innholdsrik tur med Hildur Villanger som 

reiseleder. 

Dag 1, onsdag 16. august: 

Fremmøte Bergen Busstasjon med avgang fra perrong P klokken 12:15, innsjekk hos Fjordline klokken 

12:25. Båten har avgang fra Bergen klokken 13:30, alle har utvendige lugarer under overfarten. 

Klokken 17:30 er det stor middagsbuffet i Commander Buffetrestaurant akter på dekk 7. med fri 

drikke (mineralvann, øl eller vin) inkludert. 

 

Dag 2, torsdag 17. august: 

Vi har vi en rolig morgen før vi ankommer Hirtshals klokken 08:00. Når alle har ankommet bussen 

kjører vi direkte til Hotell Skaga, turen tar 5 minutter, for å kose oss med en bedre frokost. Gode og 

mette setter vi kursen sydover, med pauser underveis ankommer vi fergekaien i Århus etter noen 

timers kjøring. Vi tar snarveien over Kattegat fra Århus til Sjællands Odde med Molslinjen, fergeturen 

tar 80 minutter. Her er mulighet for å kjøpe seg lunsj underveis, lunsj er ikke inkludert i dag. 

Vel i land kjører vi sydover forbi kjente steder som Roskilde, København og Kastrup flyplass før vi 

kjører over Øresundbroen. Vel fremme i Ystad tar vi 18:30 fergen til Rønne, overfarten tar 1 time og 

20 minutter. 

Etter ankomst Rønne kjører vi rett til hotell Griffen, turen tar 5 minutter, for innsjekk og felles 

middag. 

Dag 3, fredag 18. august: 

I dag tar vi en rolig dag i Rønne med to frivillige utflukter som ikke er inkludert. Før lunsj tilbyr vi en 

tur til Bornholms historiske samlinger som er en utrolig samling av alt mulig fra kaffekopper til store 

biler. Absolutt et besøk som er verdt å få med seg. Etter utflukten får dere mulighet til å gå av bussen 

i Rønne sentrum hvor det er mulig å kjøpe seg en god lunsj.  

Har dere valgt å bli på hotellet om formiddagen er Rønne en kort spasertur unna om dere ønsker å 

spise lunsj i sentrum. 

Etter lunsj tilbyr vi en tur til vingård for smaking og handel for de som ønsker det. Felles middag på 

hotellet om kvelden. 

Dag 4, lørdag 19. august: 

I dag skal vi utforske Nord-Bornholm, vi skal innom de idylliske fiskelandsbyene Hellig Peder og 

Teglkås som ligger mellom havet og de bratte klippeveggene. Første stopp blir på nordspissen av 

Bornholm hvor vi finner de imponerende ruinene av middelalderfestningen Hammershus. 

Hammershus er en av Nord-Europas største borgruiner og er et fantastisk skue. Vi passerer Allinge-

Sandvig, opprinnelig to små fiskelandsbyer som ble grunnlagt i middelalderen. Tidligere var det fiske 

og landbruk som var hovednæringen, og området har mange flotte bindingsverkshus og gårder. I dag 

er mange av disse omgjort til hyggelige pensjonater. 

Dagens lunsj spiser vi i Gudhjem på restaurant Brøddan hvor vi får servert en nydelig lunsjbuffet med 

fisk, lune retter og bornholmske spesialiteter.  Her tar vi en liten spasertur og ser nærmere på 
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hvordan de har restaurert byen og bevart det opprinnelige miljøet med et veldig eksotisk preg.  Siste 

stopp for dagen er den største av Bornholms fire rundkirker, Østerlars kirke.  Alle Bornholms 

rundkirker er bygget på 1100-tallet og har vært anvendt både som kirke og vern mot fiender som 

ankom sjøveien.  Kirken har en helt spesiell akustikk som dere vil få oppleve når dere beveger dere 

rundt i den rundt rommet. Ettermiddag fri, felles middag på hotellet om kvelden. Dagens lunsj 

inkludert. 

Dag 5, søndag 20. august: 

I dag er det Sydbornholm som står for tur, vi starter turen med å kjøre inn mot øyens sentrum, 

skogen Almindingen, også kalt «folkets skog».  Den vakre skogen byr på svært variert natur som 

brytes av mange sprekkdaler fra istiden.   

Vi fortsetter gjennom den gamle stasjonsbyen Østermarie og til kysten hvor de fortryllende 

fiskelandsbyene Bølshavn og Listed ligger.  Her er det en fantastisk utsikt over Østersjøen og de 

mange skjærene. Neste stopp er kjøpstaden Svaneke, kåret til Danmarks vakreste by.  I dag er det 

mange små verksteder med glass, keramikk, malerier og tekstiler på et høyt kunstnerisk nivå.  Byen 

er et paradis for de som er glade i snop.  Her er mulighet for å følge isproduksjonen på Svaneke 

ismejeri eller følge med i sjokolade- eller karamellproduksjonen i de små butikkene.   

Etter et koselig stopp i Svaneke fortsetter vi forbi Nexø til og ankommer Snogebæk Røkeri hvor vi skal 

spise dagens lunsj som er en stor fiskebuffet.  I Snogebæk er det også en liten sjokoladefabrikk, 

kunsthåndverkere og en liten isfabrikk som utelukkende bruker bornholmske melkeprodukter i 

produksjonen.  Etter lunsj besøker vi Bornholmertårnet. I Bornholmertårnet ble all 

radiokommunikasjon i østblokklandene avlyttet, og viktig informasjon snappet opp. Russiske og 

østtyske trålere lå tett på Bornholms kyst i denne perioden og var tilsvarende fylt med lytteutstyr. 

Bornholms sentrale plassering i Østersjøen betød også at øya ble et yndet sted for avhoppere, 

hendelser som er godt beskrevet inne i Bornholmertårnet, dette landemerket som rager 70 meter til 

værs på Syd-Bornholms kyst. Ved Dueodde blir den en pause med mulighet for å se det enestående 

landskapet hvor stranden strekker seg over flere kilometer på begge sider av øyas sydspiss. Sanden 

er så fin at den ble brukt som skrivesand og i timeglass. Ettermiddag fri, felles middag på hotellet om 

kvelden. Dagens lunsj er inkludert. 

Dag 6, mandag 21. august: 

I dag er det farvel til vakre Bornholm. Etter en rolig frokost pakker vi i bussen og gjør oss klar for å ta 

10:50 fergen fra Rønne tilbake til Ystad og fastlandet.  Vel i land setter vi kursen nordover på E6 forbi 

Malmø, Helsingfors, Gøteborg og Uddevalla før vi ankommer Strømstad tidlig på kvelden. Vi sjekker 

inn på Color Line som har avgang klokken 20:00 til Sandefjord. Under overfarten spiser vi en bedre 

middagsbuffet med fri drikke inkludert. Etter ankomst Sandefjord 22:30 kjører vi direkte til hotellet 

vårt, Clarion Atlantic, som ligger 5 minutter fra kaien for innsjekk og en god natts søvn. Lunsj 

underveis er inkludert i dag. 

 

Dag 7, tirsdag 22. august: 

Med en god frokost «innabords» setter vi oss i bussen og starter turen vestover. Vi skal tilbringe det 

meste av dagen på E 134 forbi Skien, Ulefoss, Bø, Seljord, Åmot og Haukeligrend før vi stopper for 

middag på Haukeliseter ca. klokken 14:00. Vi har rikelig med stopp underveis for benstrekk og andre 

nødvendige ærend.  

Turen videre til Bergen går via Jondal-Tørvikbygd og over Kvamskogen før vi ankommer Bergen om 

kvelden. 
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