
Bornholm midt i Østersøen er en diamant – en dansk diamant med sine kantede klip-

per og klare lys. Øen er ube�nget det mest ekso�ske sted i Danmark.  

En ø med en særpræget og vild natur, med store grønne skove, fossende vandfald, rå 

klippekyster og fantas�ske sandstrande. Bornholm er let at overskue med de små af-

stande, men virker stor – netop fordi den er så varieret.   

 
Aalborg Seniorsport arrangerer en tur �lAalborg Seniorsport arrangerer en tur �lAalborg Seniorsport arrangerer en tur �lAalborg Seniorsport arrangerer en tur �l    

Bornholm Bornholm Bornholm Bornholm     
    

    

                                                                            15.09. 15.09. 15.09. 15.09. ----    19.09.202119.09.202119.09.202119.09.2021    
Med flyMed flyMed flyMed fly    

fra Aalborgfra Aalborgfra Aalborgfra Aalborg    



Dagsprogram:Dagsprogram:Dagsprogram:Dagsprogram:    
    

1. dag1. dag1. dag1. dag    

Afrejse fra Aalborg lu$havn 09:45 og med ankomst i Rønne lu$havn ca. 10:30. 

Dere$er kører vi mod Allinge, hvor der bliver �d �l at se nærmere på byen og finde noget 

frokost eller spise egne medbragte madpakker. Over middag er der en dejlig vandretur, 

hvor vi undervejs besøger Moseløkken Stenbrud.  

Vi har middag på Hotel Allinge alle a$ener og der er drikkevarer (øl, vand og vin) ad libi-

tum fra kl. 18.00-21.00. 

 

Vandring: Ca. 10 km. uden de store s�gninger  

 

2. dag2. dag2. dag2. dag    

Heldagstur som starter e$er morgenmaden. I dag oplever vi Bornholms kuperedede land-

skaber. Vi bliver kørt �l Teglkås mellem Hammerknuden og Rønne. Her starter en rig�g flot 

vandretur, hvis lige ikke findes i Danmark. Vi går først �l Vang og kommer undervejs forbi 

Jons Kapel, som man kan gå ned �l. Undervejs passerer vi også højt over et �dligere sten-

brud. Fra Vang går det videre op �l Hammershus. Det er en tur på smalle og knudrede s�-

er, men med mange flo<e udsigter og landskaber og indimellem ser vi også Hammershus, 

e$erhånden som vi nærmer os den gamle fæstning. Vi får �d �l at se os omkring i Ham-

mershus, vil måske gerne ind og se uds�llingen (på egen hånd) inden vi går de sidste 2,5 

km. – bl.a. forbi Hammersø og �l Sandvig. 

E$er frokost skal vi Hammerknuden rundt. Vi følger s�en forbi Hammer Odde Fyr og Salo-

mons Kapel. Vi har hele �den Østersøen på højre hånd og den imponerende Hammerknu-

de �l venstre. Foran os ligger klippekysten med den brusende brænding. Ved Hammer 

Havn drejer vi væk fra Østersøen og skal nu op på toppen af Knuden. Vi får undervejs et 

rig�g flot vue over Opal-søen inden vi går ned igen. Bussen kører os dere$er �lbage �l Al-

linge. 

 

Vandring etape 1: 10 km. Op/ned: 250/250 m. 

Vandring etape 2: 5 km. Op/ned: 75/75 m 

 

Vi har madpakker med og spiser dem på et passende �dspunkt. 

    

3. dag3. dag3. dag3. dag    

Bornholm byder på mange andre natur- og vandreoplevelser end klipper, og det skal vi op-

leve i dag. Almindingen er en af Danmarks største skove og har sam�dig mange interes-

sante steder at besøge. Vi bliver sat af midt inde i skoven ved Bornholms højeste punkt, 

Ry<erknægten, hvor vi kan komme op på toppen og få udsigten 360 grader rundt. Der-

e$er besøger vi Lilleborg, en befæstning fra Bornholms �dlige historie, og vi fortsæ<er �l 



Tilmelding senest 01. maj 2021 �l: Tilmelding senest 01. maj 2021 �l: Tilmelding senest 01. maj 2021 �l: Tilmelding senest 01. maj 2021 �l:     

Bente Olesen, Mail: bojo23a@gmail.comBente Olesen, Mail: bojo23a@gmail.comBente Olesen, Mail: bojo23a@gmail.comBente Olesen, Mail: bojo23a@gmail.com        
Bemærk at der betales et depositum på rejsen, grundet det er med fly t/r �l Bornholm 

Rokkestenen og Gammelborg – en anden (ældre) befæstning. Here$er går det ned �l Ek-

kodalen, der er en typisk bornholmsk sprækkedal med lodre<e klippesider. Her venter 

bussen på os. Here$er går det �l en af Bornholms mest charmerende byer, Svaneke, hvor 

der bliver �d �l se sig omkring og finde noget frokost. Dagen slu<er på Bornholms syd-

spids. Vi bliver sat af i Snogebæk og går en tur langs stranden i Danmarks fineste sand �l 

Dueodde. Here$er bliver vi kørt �lbage �l hotellet i Allinge.  

 

Vandring etape 1: 5 km. Op/ned: 0/100 m. 

Vandring etape 2: 5 km. Op/ned: 75/75 m 

 

4. dag 4. dag 4. dag 4. dag     

Vi starter med at besøge en af Bornholms store seværdigheder, Østerlars Rundkirke. Den 

er bygget ca. 1150 i romansk s�l, men fremstår særdeles flot den dag i dag. Here$er kører 

vi �l Gudhjem, hvor vi bliver sat af ved havnen. Vi skal gå hjem langs kysten, en flot og af-

vekslende vandretur i meget varieret terræn og natur. Vi går på smalle knudrede s�er – og 

følger landevejen et stykke. Men der er undervejs mange udsigtspunkter med bænke, der 

inviterer �l at dvæle lidt ved de flo<e udsigter. Fra Tejn bliver vi kørt �lbage �l Allinge, hvor 

resten af dagen er �l egen disposi�on. 

 

Vandring: 12 km. Op/ned: 100/50 m. 

 

Vi har madpakker med og spiser dem på et passende �dspunkt.  

 

5. dag  5. dag  5. dag  5. dag      

En dejlig tur i et meget specielt stykke Danmark er ved at slu<e, men vi slipper det ikke 

helt. E$er at vi har pakket bussen og sagt farvel Hotel Allinge kører vi �l Rø. Her bliver vi 

sat af og vandrer nu de 7 flade km. �l Klemensker ad den gamle jernbane. En lidt anderle-

des vandretur, end det Bornholm �dligere har budt os – men så har vi også (næsten) fået 

det hele med. Vi slu<er af i Rønne, hvor der bliver �d på egen hånd og hvor vi får en rund-

visning på Hjorths Fabrik og ser den flo<e bu�k samt det levende fabriksmiljø hvor der er 

daglig produk�on. Hen på e$ermiddagen bliver vi kørt �l lu$havnen i Rønne, hvor der er 

afgang 16:10. 

 

Vandring:  7 flade km.  



    

RejsefaktaRejsefaktaRejsefaktaRejsefakta: 
 

Pris pr. person v. 25-29 deltagere.:  Kr. 5.999, - 

Pris pr. person v. 30-34 deltagere.:  Kr. 5.799, - 

Pris pr. person v. 35-39 deltagere.:  Kr. 5.699, - 

Eneværelses�llæg:     Kr.    900,- 
 
Prisen inkludererPrisen inkludererPrisen inkludererPrisen inkluderer    

• Direkte fly t/r fra Aalborg Lu$havn �l Rønne Lu$havn  

• 1 stk.  håndbagage max 8 kg – mål 25x35x55 cm  

    samt 1 stk. indchecket bagage max 23 kg. pr. person 

• Bustransport i 5 dage på Bornholm 

• Ophold på Hotel Allinge i 4 næ<er med All Inclusive*  

• Madpakker på dag 2 og 4 

• Entré �l: Moseløkken Stenbrud og  

• Entré og rundvisning på Hjorths Fabrik  

• Daglig udflugtsprogram 

• Rejseleder  
 
Evt. øvrige entréer er ikke inkl. 

 

Fly�der: Fly�der: Fly�der: Fly�der:     

15. sept. Aalborg 09:45 - Rønne 10:30 -  DAT DX64 

19 sept. Rønne 16:10—Aalborg 16:55 - DAT DX63 

Hovedgaden 54, 2 TH. 8220 Brabrand 

Tlf. 86 39 43 66   

info@degraabusser.dk . Rejsegaran�fond nr. 3168 

Ophold på Hotel Allinge Ophold på Hotel Allinge Ophold på Hotel Allinge Ophold på Hotel Allinge     

Midt i det mari�me Allinge på Nordbornholm ligger Hotel Allinge. Den gamle bornholm-

ske bindingsværksgård fra 1600-tallet, med sine renoverede bygninger samt �lbygninger, 

danner den perfekte ramme for jeres ophold på Bornholm  

 

Hotellet �lbyder All Inclusive koncept, hvor der er ’Tag selv kaffe/te, juice – hele dagen.  

Aftensmad: Suppe, hovedret m. tilbehør, salat/salatbar, dessert/kage.  

Drikkevarer (øl, vand og vin) ad libitum kl. 18.00-21.00. 


