
Bornholm - solskensön

BESKRIVNING

Bornholm - solskensön i Östersjön

3 dagar

Milslånga sandstränder, stora skogar och ljunghedar. Vi

besöker idylliska fiskelägen, en stiltypisk rundkyrka och

en mäktig borgruin. Välkommen till kontrasternas ö!

RESEFAKTA

Enkelrumstillägg: 680:-

Allt detta ingår: 

Resa i modern helturistbuss med alla bekvämligheter.

Övernattning i dubbelrum med dusch och wc.

Halvpension, d.v.s. middag dag ett t.o.m. frukost dag

tre. Utflykter och rundturer enligt program. Färje- och

vägavgifter. Moms samt reseledare



Dag 1 – Hemorten – Neksö

Avresa från våra hemorter till Ystad där Bornholmsfärjan väntar. Under den cirka 1,5 timme långa överfarten har vi

möjlighet att äta och handla innan ankomsten till Rönne. Väl framme tar vi oss tvärs över solskensön Bornholm. Vi

börjar med ett besök på Kraemmerhuset som både har en underbar trädgård och vackert konsthantverk. Vi får god tid till

att promenera på egen hand samt köpa en fika om så önskas. Vi gör sedan ett stopp vid Östermarie kyrka. Kyrkan är en

av de största på ön med plats för cirka 400 personer och uppförd alldeles intill den gamla kyrkan som står kvar i ruiner.

Det är nu inte långt kvar till den östra kusten och Svaneke fiskeläge. Här ligger ett bryggerie där man tillverkar sin öl inte

bara ekologiskt utan helt miljövänligt. Svaneke är också ett paradis för alla gottegrisar. Här finns små verkstäder där det

produceras lakrits, karameller, choklad, vingummi och glass. Vi behöver kanske något sött och ett glas öl från det lokala

prisbelönta bryggeriet innan vi åker vidare till Neksö, öns största hamnstad och bas för hundratals fiskebåtar. Nexö är

sandstenens stad – vi finner denna ljusa färg både på murar, hus och gator. 

Vi ska bo här i utkanten av staden på Hotel Balka Strand ca 3 km från centrum men bara 100m från den härliga vita

stranden. Så efter kvällens middag lockar kanske ett dopp i pool eller hav eller en promenad längs stranden.

Dag 2 – Bornholm

I dag gör vi en rundtur på den norra delen av ön. Vi passerar Hassle och kommer till Jons kapell med vackra

naturscenerier intill havet. Bornholms nordligaste udde ligger utanför Sandvig och heter Hammaren. Här känner vi

historiens vingslag då vi ser Hammershus som är Nordeuropas största borgruin, och mycket vackert belägen på en

klippa 74 meter över havet. Färden går sedan förbi de två gemytliga tvillingorterna Allinge och Sandvig med välskötta

korsvirkeshus där stockrosorna blommande reser sig mot de röda eller ljusgula murarna. Färden går mot Gudhjem där

det är fiskarna som präglat staden. Varför inte prova någon av öns specialitet till lunch – ”rögede Bornholmer” eller ”sol

över Gudhjem”. Vi åker vidare söderut och ser bland annat en av Bornholms fyra rundkyrkor innan vi återvänder till

hotellet, där middagen väntar. 

Dag 3 – Necksö – Hemorten

Efter frukost skall vi utforska Bornholms södra del. Vi tar vi oss till Dueodde, Bornholms sydligaste udde.  Här fanns en

avlyssnings central under kalla kriget och bunkrar med långskjutande kanoner. Sanden här är så fin att den använts i

timglas. Inte så långt härifrån hittar vi en trevlig vingård och fortsätter vi norrut mot Åkirkeby, återfinner vi öns största

medeltida kyrka. Vi fortsätter sen till Rönne där vi gör en liten rundtur innan vi får egen tid att utforska staden på. Här är

en livlig hamn som även kan ta emot kryssningsfartyg. Saluhallen innehåller specialiteter från hela ön och vill man veta

mer om öns historia så rekommenderas ett besök på Erichsens Gaard. Här ser man hur ett välbärgat hem på 1850-talet

kunde se ut. Vi behöver inte stressa då vår färja inte avgår förrän kl. 16.30 till Ystad. Här väntar sedan vidare transport

mot våra hemorter. 

HOTELLFAKTA
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Avgång: Pris från:
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