
Dag 1 – Ankomst
Turen til den smukke klippeø starter 
i Jylland om morgenen, hvor vi kører 
mod København. Derfra via Øresunds-
forbindelsen til Ystad, hvor vi stikker 
til søs med hurtigfærgen til Rønne.  
Sidst på eftermiddagen ankommer vi til 
GSH Hotel Rønne. 

Dag 2 – Nordøen 
Turen begynder i dag i Svaneke, i 1913 
kåret til Danmarks smukkeste købstad. 
Svaneke er en af Bornholms bedste 
bevarede gamle byer med en historisk 
bykerne. 

Dernæst til Gudhjem, en charmerende 
by med silderøgerier og et dejligt hav-
nemiljø. I Gudhjem trives kunstnere og 
kunsthåndværkere sammen med de lo-
kale fiskere. Specialiteten på menukor-
tet er ”Sol over Gudhjem”. Turen fort-
sætter til Bornholms Kunstmuseum, 
seks kilometer nord for Gudhjem be-
liggende ved Helligdomskilderne. Mu-

seet har en stor samling af bornholmsk 
kunst fra begyndelsen af 1800-tallet til 
i dag samt en stor samling kunsthånd-
værk som keramik og glas. Samlingen 
er koncentreret om kunst med relation 
til Bornholm og med særligt fokus på 
værker af Bornholmermalerne som 
Oluf Høst, Olaf Rude, Karl Isakson og 
Niels Lergaard. 

Næste stop er Bornholms næststørste 
fiskerihavn Tejn, kun overgået an Nexø. 
Allinge-Sandvig, hvor det årlige folke-
møde foregår i juni, bliver passeret. Vi 
kører til de gamle stenbrud ved Rin-
gebakkerne og Opalsøen. Hammerhus 
Borgruin, som er den største af sin art i 
Nordeuropa, bliver deltagerne selvføl-
gelig ikke snydt for.  

Vi kører videre igennem Slotslyngen, et 
kuperet klippe- og skovområde langs 
øens nordvestlige kyststrækning. Vi er 
tilbage på hotellet sidst på eftermid-
dagen. 

Dag 3 – Rønne, Rytterknægten og 
Østerlars Rundkirke
I dag skal vi udforske midt- og sydøen. 
Vi kører direkte til den kendte Øster-
lars Rundkirke, den største af Born-
holms fire rundkirker. Den stammer fra 
1150 og rummer en spændende histo-
rie. Indenfor ses middelalderlige kalk-
malerier med motiver fra ”Jesu fødsel 
og liv” og fra ”Dommedag”.   
Efter dette interessante besøg skal vi 
ud i den smukke natur ved Almindin-
gen, Danmarks femtestørste skov. Et 
paradis for naturelskere og vandrere. 
Her kan alle være med. Vi ser også 
Rytterknægten og Kongemindet, der 
blev opført i 1856 til ære for Frederik 
d. 7. og Grevinde Danner, der besøg-
te Bornholm få år forinden.
Næste besøg er Aakirkeby, øens tredje 
største by. Navnet kommer fra Aa-kir-
ke, som er navnet på Bornholms æld-
ste kirke fra omkring 1100. Herefter 
går turen videre til stranden, Dueodde, 
ved sydspidsen. Den er en af Europas

Oplev hele Danmarks ferieø, Bornholm med Dueodde strand, Krøllebølle, bornholmske sild, Chri-
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vi mulighed for at komme stort set overalt på øen.
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bedste og mest finkornede strande. Et 
besøg i Svaneke, Danmarks smukkeste 
købstad, er næste besøg for i dag og et 
af højdepunkterne. Byen fik tildelt den 
europæiske guldmedalje i 1975 for by-
bevaring, og borgerne gør meget ud af 
at beholde denne position ved at sikre 
restaurering.  Udflugten fortsætter til 
Rønne, som er øens ”hovedstad” med 
næsten 14.000 indbyggere. Her bliver 
der tid på egen hånd inden vi returne-
rer til vores hotel. 

Dag 4 – Udflugt til Christiansø  eller 
tid på egen hånd
Turen til Danmarks østligste øgruppe 
starter med en smuk sejltur fra Gudhjem 
til Christiansø. Vi ser søfæstningen, som 
Chr. d. 5. omdannede klippeøen til i 
1684. Og vi ser Christiansfyr, Danmarks 
første blinkfyr, som er indbygget i fæst-
ningens store tårn. I begyndelsen af 
1900 tallet opholdt mange malere sig 
på de to store øer, Christiansø og Fre-
deriksø, deriblandt malerne Karl Isak-
son og Edvard Weie. I dag er der en ny, 
interessant og anderledes beskæftigel-
se på øen; fra 1976 er der sket en regi-
strering og ringmærkning af fugle. 291 
forskellige arter, de fleste er rastende 
trækfugle, mens 43 arter yngler på 
øerne. Vi går på opdagelse på denne 
naturligt smukke ø (turen er ikke mu-

20.08. - 24.08. 5 dage 4.895

AFREJSE VARIGHED PRIS PR. PERSON

Prisen inkluderer:
• Busrejse i 4-stjernet bus
• Ophold i delt dobbeltværelse
• 4 x morgenmad samt 4 x aftensmad
• Transport og udflugter ifølge 

program (ekskl. entréer)
• Dansk lokal guide på Bornholm
• Skatter, afgifter samt bidrag til Rej-

segarantifonden

Tillæg pr. person:
• Enkeltværelse kr. 1450
• Udflugt til Christiansø (dag 4) kr. 295

GSH Hotel Rønne 4****
GSH Hotel Rønne er et lækkert 4-stjer-
net hotel i Rønne. Værelserne er store, 
lyse og komfortable med bad/douche, 
wc, radio, telefon, køleskab og føntør-
rer. Alle værelser har balkon. Gratis 
wifi. Efter en omfattende renovering/
nybygning blev Hotel Green Solution 
House - i daglige tale Hotel GSH - indvi-
et i 2015 af Kronprins Frederik. Samme 
år blev Hotel GSH kåret som årets byg-
geri i Danmark, og i 2016 vandt hotel-
let EUs Miljøpris. 

Se mere på www.bornholmhotels.dk/
hotel-gsh/ 
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lig i tilfælde af dårligt vejr).  
Bemærk turen til Christiansø er tilkøb, 
og bestilles og betales hjemmefra, pris 
kr. 295. 
Denne dag er det også muligt at tage 
på andre udflugter efter eget valg og 
på egen hånd, hvis dette ønskes. 

Dag 5 – Hjemrejse
Efter morgenmaden pakker vi bussen 
og kører mod Jylland, samme rute som 
på udturen. 

Information og salg: PanterRejser.dk eller tel. 7585 7333


