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En historisk cykeltur rundt i Bornholms fortid 

Rejs tilbage i tiden og gå på opdagelse i Bornholms 

spændende historie med borgruiner, rundkirker og 

legender om tempelriddere. 
 

2015  

Information 
 

Turkode:   
 DKB-4A7Y Middelalderturen 
 
 

Turtype:  Cykeltur uden guide 
 
 

Længde:  7 dage 
 
 

Periode og startdatoer:   
Start hver dag fra 1. maj til  

14. september 2015 
 
Samlet distance:  ca. 150 - 170 km 
 
 

Overnatning:   3*-4* hoteller  
 
 

Sværhedsgrad:  Let tur 
 
 
 
  

Bornholm er spækket med levn og spor fra 

middelalderen, fordi øen engang var et politisk og 

religiøst knudepunkt. Ruinerne af både kirke- og 

kongemagt fortæller en fantastisk historie, og de fire 

rundkirker har længe pustet til teorierne om 

tempelridderne og deres hemmelige skat. Følg sporene 

tilbage i tiden og gå på opdagelse i øens gemte 

legender. 

 

Dag 1. Ankomst til Rønne (Det er muligt at springe nætterne i Rønne 

over) 

Velkommen til øen der er kendt for sine røgede fisk, rare folk og utrolig gode 

forhold for cyklister. Tag en slentretur i den charmerende gamle bydel med de 

traditionelle bindingsværkshuse og idylliske små gårdhaver. I Rønne finder man 

en tredjedel af øens befolkning og mange kulturelle muligheder, så gå ikke glip af 

Bornholms hyggelige hovedstad. 

 

Dag 2.  Rønne – Allinge-Sandvig, 32 km  

Første stop er Nyker Rundkirke kendt for sine to flotte runesten. Lige i nærheden 

kan I få luft under vingerne med Bornholms Rovfugleshow, før turen går ud til 

kysten til Hasle Røgeri og klippeformationerne ved Jons Kapel. Gør et stop ved 

den elegante Olsker Rundkirke på vejen til den charmerende fiskerby, Allinge-

Sandvig. 

 

Dag 3.  Allinge-Sandvig – Gudhjem, 23 km 

Start dagen med en tur til fyret på Hammerknuden og de smukke søer i området, 

og fortsæt videre til den ikoniske borgruin, Hammershus. Udforsk den gamle 

borgs store rolle i øens historie, før turen går videre til Helligdomsklipperne og 

Døndalens imponerende dyreliv og vandfald på vej til Gudhjem. 

 

 



 

  

Dag 4. Dagstur fra Gudhjem, 13 km 

Brug dagen i hyggelige Gudhjem, eller tag på en dagstur ind i 

landet til Bornholms Middelaldercenter og Østerlars Rundkirke - 

den største og mest berømte af de fire. Tag jer tid til at dykke 

ned i historierne og mysterierne om tempelridderne, som ifølge 

legenden kan have bygget både kirken og det meget 

hemmelige skatkammer under den. 

 

Dag 5.  Gudhjem – Svaneke eller Balka, 15 eller 30 km 

Få øens absolut smukkeste udsigt på dagens kysttrækningen. 

Slå en krølle på turen med et smut ind til Østermarie og besøg 

resterne af den gamle middelalderkirke, som kun halvt blev 

revet ned, dag man byggede den nye. Fortsæt til Svaneke, som 

er kåret til Danmarks smukkeste købstad, og som ud over sine 

mange delikatesser byder på muligheden for at kigge med i 

glaspusteriet og prøve håndværket selv. 

 

Dag 6.  Svaneke eller Balka - Rønne, 44-60 km 

På vejen tilbage til Rønne ligger Ibs Kirke, hvis tårn er lavet af 

kampesten, og hvis altertavle er malet af C.W. Eckersberg. 

Fortsæt over paradisbakkerne, og se om I kan skubbe til 

Rokkestenen, som eftersigende skulle dække over en stor skat 

af diamanter. Spis frokost i skoven og besøg de gamle 

middelalderkongers slotsruiner. Kombiner evt. denne tur med 

en omvej sydpå for at se den smukke kirke i Pedersker og de 

arkæologiske fund i Rispebjerg, og få smukke 16 km ekstra. 

 

Dag 7. Afgang fra Rønne  

Efter morgenmad og check ud på hotellet er det tid til at 

tage afsked med Bornholm for denne gang. Afhængig af dit 

specifikke afgangstidspunkt, er der muligvis tid til en tur 

rundt i byen eller et afslappet farvel ved et besøg på en af 

de hyggelige caféer på byens torv. 

 

 

Rejseperiode 2015 
 

 

 Ankomst hver dag fra 1. maj til 14. september 2015  

 I anledning af Folkemødet på Bornholm, er der ingen rejser på 

øen I perioden 11.-14. juni 2015 

 For at undgå trafik anbefaler vi ikke at starte på en lørdag 

 

 

Minimum antal deltagere 
 

Priserne er baseret på minimum to deltagere. 

 

 

Overnatning 

 Kategori A: 3* - 4* hotels 

 

 
 
 



 

 

 
  

 

 

Inkluderet i turen: 
 

 

 6 nætter i dobbeltværelse med private faciliteter  

 6 x morgenmad (mulighed for tilkøb af halvpension) 

 Transport af bagage mellem hotellerne 

 Rejsebøger, kort og rutebeskrivelser 

 Relevant materiale fra turistinformationen 

 Service hotline 

 En færgebillet fra Ystad for gående passagerer 

 

Ikke inkluderet i turen: 
 

 

 Transport til og fra færgen 

 Evt. flybilletter 

 Depositum for lån af cykelværktøj hos 

cykeludlejningen 

 Drikkelse og måltider ud over morgenmad (med 

mindre halvpension er bestilt)  

 Adgang til diverse museer, attraktioner m.m. 

 

 

 

Ankomstinformation 
 

 

Der er adgang til Rønne med færge fra Ystad i Sverige eller 
fly fra Kastrup Lufthavn. Uanset hvordan du ankommer eller 
hvor du skal hen den første dag, er Bornholms 
Cykeludlejning første stop, som er placeret i gåafstand fra 
både færgen og bymidten. Her udleveres yderligere 
information og materiale til turen. 

 

 

 
 
 

 

 

 

Generel information 
 
 

 Cykelturene er uden guide. 

 De angivne distancer er beregninger af de anbefalede 

ruter og mulige omveje 

 Detaljerede kort og informationer vil blive udleveret og 

gøre det muligt ikke at fare vild på ruten. 

 

 

Leje af cykel og udstyr 
 

 

Vi tilbyder leje af komfortable turcykler udstyret med: 

 

 21 gear, frihjul og håndbremse eller 

 7 gear og både fod- og håndbremse  

 

Cyklerne kommer i forskellige modeller og størrelser for 
både mænd og kvinder. Børnecykler, efterløbere, 
børnesæder og andet udstyr til børn kan også bestilles, 
ligesom det er muligt at bestille el-cykler med op til 7 gear, 
fodbremse og en batteritid på 60-80 km. El-cyklerne 
kommer dog kun i et unisex stel. 

 

Hver cykel er udstyret med en cykeltaske til dagsturene og 
et værktøjssæt med lappegrej, ekstra cykelslange, pumpe, 
dækjern m.m. 

 



 

 

 

 

Priser 

  

  7 Dage 

Pris per person i dobbeltværelse DKK 5.100 

Pris per person i enkeltværelse DKK 7.150 

 

Halvpension, tre retter eller buffet DKK 1.949 

Leje af cykel 7/21 gear DKK 410 

Leje af el-cykel DKK 1450 

 

Tillægsnætter per person i dobbeltværelse    

Rønne, Allinge/Sandvig DKK 645 

Svaneke DKK 695 

Gudhjem, Balka DKK 655 

 

 

Priserne inkluderer transport af et stk. bagage på op til 20 kg 

 

Rabatter 

 Børn op til 2 år er gratis på værelse sammen med to fuldt betalende voksne 

 Børn i alderen 3-4 år får 50% rabat på værelse sammen med to fuldt betalende voksne 

 Børn i alderen 4-12 år får 25% rabat på værelse sammen med to fuldt betalende voksne 

 Tredje person over 12 år får 10% på værelse sammen med to fuldt betalende voksne  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Alle billeder er brugt med tilladelse Destination Bornholm 

 


