
 

  Dagsture på billedskønne Bornholm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Information 
 

Turkode:   DKB-5A8Y Stjerneturen 
Vælg mellem 5 eller 6 dage 

 
 
Turtype:  Cykeltur uden guide 
 
 
Længde:  5-6 dage 
 
 
Periode og startdatoer:   

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

 
Samlet distance:  ca. 190 - 200 km 
 
 
Overnatning:   3*-4* hoteller  
 
 
Sværhedsgrad:  Let tur 
     

Klipperne i nord og sandstrandene i syd  

Kom øen rundt med gode muligheder for hyggelige 

hviledage eller stjerneture, og besøg charmerende 

Christiansø på vejen. 
 

Oplev hele Bornholms smukke kystlinje på stjerneturen, 

som har koncentreret overnatningerne i Allinge-Sandvig 

på nørdøen og Balka i syd. Følg de foreslåede dagsture for 

at se Bornholms mange attraktioner og fantastiske 

udsigtspunkter, eller grib muligheden for en hviledag. Med 

to faste udgangspunkter for overnatningerne er 

stjerneturen særligt fleksibel, og åben for spontane 

ferieimpulser. 

 

Dag 1.  Rønne – Allinge-Sandvig, 25 km  

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

for cyklister. Straks ved ankomsten mærker man den gode stemning og afslappede 

atmosfære. Start cykelturen direkte fra færgen, eller tilkøb en overnatning i Rønne for 

at få bedre tid i Bornholms hyggelige hovedstad.  

 Kør langs kysten til Hasle og smag på Bornholms mange fiskespecialiteter 

ved det traditionsrige Hasle Røgeri, som stadig gør fiskene skinnende gyldne ved 

hjælp af de gamle metoder. Fortsæt videre ad kysten og nyd den smukke udsigt, når 

landskabet ændrer sig, og klipperne begynder at skyde op på vej til øens nordspids. 

 

Dag 2. Dagstur fra Allinge-Sandvig, 10 km 

Besøg det arbejdende stenbrudsmuseum og den gamle borgruin Hammershus med 

de mange historier. Fra Hammerhavnen kan I tage en tur til søs og se ruinen og de 

mange klippehuler fra søsiden, eller I kan vove pelsen og kaste jer ud i den 293 

meter lange tovbane over Opalsøen. Husk et håndklæde, da svævebanen ender i 

søen, og en tur på Sandvig Strand vil være oplagt vej tilbage til Allinge. 

 

Dag 3. Ekskursion til Christiansø, 32 km 

Tag en hviledag i charmerende Allinge-Sandvig, eller kør turen til Gudhjem for at 

sejle til den meget lille men utrolig velbevarede Christiansø. Øen, der oprindelig blev 

brugt som fæstning, har stadig mange synlige tegn på sin lange og interessante 

historie, som I kan gå på opdagelse i på egen hånd eller sammen med en lokal 

guide, før turen går tilbage til Gudhjem og Allinge-Sandvig. 

2015  



 

  

 

 

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 

 

 
 
 

 

Dag 4.  Allinge-Sandvig – Balka, 48 km 

Kør sydpå ad kystvejen og gør et stop ved de vilde vandfald i 

Døndal, Helligdomsklipperne og Bornholms Kunstmuseum før 

frokosten i Gudhjem. Prøv byens lækre og klassiske 

signaturret, Sol over Gudhjem, før turen går videre til den 

ikoniske Østerlars Rundkirke, der er berømt for sine 

kalkmalerier og spændende teorier om tempelriddere. Følg 

kysten til lækkerierne i Svaneke og videre til stranden i Balka 

med det hvide bløde sand og de mange vandaktiviteter. 

 

Dag 5. Dagstur fra Balka, 41 km 

Brug dagen på at bade og nyde solen på stranden eller tag en 

indlandstur til Almindingen midt inde på øen. Slå et smut forbi 

det højeste punkt på Bornholm, Rytterknægten, som på en klar 

dag kan give en fantastisk udsigt hele vejen til Sverige, og 

afprøv alle de kendte kreative råb i Ekkodalen. På vej tilbage til 

Balka kan I besøge bisoner, der lever i skoven, og prøve at 

skubbe til den store rokkesten, der eftersigende gemmer på en 

stor skat af diamanter. 

 

Dag 6. Balka – Rønne, 37 km 

Start dagen med at følge kystruten til den utrolig smukke og 

ikoniske Dueodde Strand. Snup en dukkert på endnu en af 

landets bedste badestrande, før turen går videre til 

vinsmagning og evt. en frokost på den lokale vingård. Kør 

langs vinmarkerne på vej tilbage til Rønne, hvor turen kan 

rundes af med nogle af byens spændende museer. 

 Turen kan slutte med hjemturen med en aftenfærge 

til Ystad, eller den kan forlænges med en ekstra 

overnatning i Rønne.   

 

 

Turkode og alternative ruter 
 

DKB-5A6Y Stjerneturen fra Ystad, 6 dage 

Allinge/Sandvig x3 – Balka x2 

 

DKB-5A5Y Stjerneturen fra Ystad, 5 dage 

Allinge/Sandvig x2 – Balka x2 

 

Turen på fem dage har en to overnatninger i Allinge-Sandvig 

i stedet for tre, og en af dagsturene kan derfor pilles ud.  

 

Begge varianter af turen kan forlænges med en eller flere 

dage med overnatninger enten I Rønne eller undervejs I 

Allinge-Sandvig eller Balka. 



 

  

 

 

Inkluderet i turen: 
 

 

 7 nætter i dobbeltværelse med private faciliteter  

 7 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 

  

  6 Dage 5 Dage 

Pris per person i dobbeltværelse DKK 4.195 3.745 

Pris per person i enkeltværelse DKK 5.750 5.185 

 

Halvpension, 3 retter eller buffet DKK 1.575 1.225 

Leje af cykel 7/21 gear DKK 410 360 

Leje af el-cykel DKK 1.450 1.250 

 

Tillægsnætter per person i dobbeltværelse      

Rønne, Allinge/Sandvig DKK 645 

Svaneke DKK 695 

Gudhjem, Balka DKK 655 

 

 

 

Priserne inkluderer transport af et stk. bagage 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 fra Destination Bornholm 


