
BORNHOLM «FOR VIDEREKOMNE»  
Fra lørdag 10. august til torsdag 15. august 2019 – 6 dager 

- en tur for deg som allerede har besøkt Bornholm, men som ønsker å se 
mere av denne «dejlige» øya 

Solskinnsøya i Østersjøen, som blant annet er kjent for sine mange rundekirker, hyggelige 
små fiskerlandsbyer og den røkte silden, er alltid et besøk verdt! Her kan en oppleve det 
hele i behagelig tempo, avstandene er små og opplevelsene er store. På denne turen skal vi 
besøke steder som ikke «alle» turistene har tid til å besøke! 
 
Lørdag 10.august: Telemark – Malmö.  
Vi kjører til Sandefjord der Color Lines skip, med avgang kl.10.00, tar oss 
med til Strømstad. Vi spiser lunsjbuffet om bord. Etter ankomst Strømstad 
kl. 12.30 kjører vi sydover på E6, med pauser underveis, til Malmø. Her 
sjekker vi inn på vårt hotel og etterpå samles vi til middag.    
 
Søndag 11.august: Malmö – Bornholm.  
Etter en god frokost samles vi i bussen for å starte på turen til Ystad. Vi 
kjører kystveien, en vakker strekning, og holder pause ved Smygehuk, 
Sveriges sydligste punkt. I Ystad kjører vi ned til terminalen, og går om 
bord i båten til Bornholmstrafikken. Båten har avgang kl. 12.30 med 
ankomst Rønne, ”hoved-staden” på Bornholm, kl. 13.50. Etter 
ankomst kjører vi nordover for å besøke Bornholms Tekniske Samling, 
med en finurlig samling av alle slags mulige og umulige saker 
og ting fra den gang verden kanskje var lettere å overskue! 
Her får du bl.a. se et tak hvor det henger hundrevis av 
kaffekopper i forskjellige former og farger. 
Etter dette besøket kjører vi tilbake til Rønne og sjekker inn 
på Hotel Griffen. Det blir felles to retters middag hver kveld, 
inkl. kaffe. Etter middagen kan de som vil bli med 
reiselederen på en liten gåtur i de små, smale gatene i 
Rønne, hvor stokkrosene ser ut til å vokse rett opp av 
brosteinene! 



Mandag 12.august  
– Utflukt til den vestlige, nordlige og østre delen av øya 
I den gamle kjøpstad Hasle var silde industrien tidligere 
ganske stor. Her besøker vi Bornholms siste røykeri, som 
fremdeles røyker sild i åpen ovn, slik det er blitt gjort 
gjennom mange generasjoner. Røkt sild kalles også 
”bornholmernes gull”, og vi skal selvfølgelig prøvesmake 
”gullet” som nystekt og glinsende serveres med et stykke 
brød og litt grovt salt – vel bekomme!       

                                                                                                                                         
Bornholm er kjent for sine fire rundkirker. Kirkene ble bygget på 1200-tallet og tjente etter 
all sannsynlighet som festningsverk i krigstid. Vi besøker den sjarmerende Ols Kirke, som 
ligger høyt i landskapet.                                                                                                                                   
Lunsjen venter på Café Værftet i Sandvig. Som navnet antyder er dette et gammelt båtværft, 
som eieren har innredet på sin helt egen måte. Her er vegger og tak fulle av spennende ting, 
plakater og skilt. Vi har satt av god tid til lunsjen, så dere kan gå rundt og kikke.                                                                         
Turen går nå langs den vakre østkysten, en flott tur til fiskeleiet Melsted. Vi holder noen 
pauser underveis. 

Dagens siste stopp er hos Anina i Kræmmerhuset, et kunsthåndverksutsalg med pilearbeid 
og keramikk, i en sjarmerende skolebygning fra 1886. Ta gjerne en avslappende tur i den 
7000 kvm store, vakre hagen, som bugner av blomster og nyttevekster, med små oaser med 

vann og sitteplasser.        

Tirsdag 13.august 
- Utflukt til den østre og sydlige delen av øya. 
Vi fortsetter vår spennende reise og jakten på det unike! Den 55. breddegrad og den 15. 
lengdegrad skjærer hverandre ved den gamle vannmøllen på Slusegaard. Punktet er 
avmerket, så du kan faktisk stå på ett av disse sjeldne, geografiske punktene. I tillegg til 
møllefunksjonen fra begynnelsen av 1800-tallet og arkeologiske utgravinger fra jernalderen, 
har Slusegaard også ett av de første dam-brukene i 
Europa, der vannet fra elva ble demmet opp til 
fiskeoppdrett.      



Bornholm har vært sentrum for mange 
spektakulære avhoppinger. Blant annet fikk 
NATO verdifull viten om det russiske MIG-15 
jagerflyet da en polsk pilot i 1953 brøt ut fra sin 
flotilje og landet flyet sitt på Bornholm. Under 
den kalde krigen var Bornholm NATOs forpost 
mot øst.  

Ved Dueodde ble det lyttet intenst i det 
topphemmelige og topp sikrede militære 
anlegget. I dag er Bornholmertårnet åpent for 
offentligheten, og dere vil bli tatt med på en 
spennende reise med spioner, kodede signaler 
og avhoppinger.       

                                                                                                                                                                                    
Etter omvisningen fortsetter vi langs kysten, 
forbi det hyggelige fiskerleiet Snogebæk, videre 
gjennom fiskerbyen Nexø til den typiske 
bornholmske kystbyen Årsdale.  Der skal vi 
besøke byens gamle mølle, som i mange år har 
kvernet mel til bornholmerne. Her kan dere se 
det store møllehjulet i funksjon, når vinden er 
sterkere enn 4 m/s. I bygningen ved siden av kan 
dere se bornholmsk granitt bli bearbeidet og 
slipt til smykker og brukskunst.              

                                         

Tindved er en av de første plantene vi kjenner til 
etter istiden, med det oransje bæret, proppfullt 
med god smak og vitaminer.  
På tindvedplantasjen” Høstet” starter vi med en 
omvisning på plantasjen, før det blir servert 
smaksprøver av tindvedmarmelade på den 
berømte, bornholmske rug kjeksen, med 
blåskimmel-ost fra Bornholms Andelsmejeri. 
Som drikke serveres litt tindved øl fra Svaneke 
Bryghus eller tindvedsaft.  
 
 
Dagens siste og kanskje mest populære besøk 
går til Fru Petersens Café”. Her venter det store, 
berømte kake bordet, med boller, bløtkaker, 
fruktterter og andre hjemmebakte kaker, pluss 
kaffe, te og kakao med krem. Før i tiden var det 
en tradisjon at man ikke reiste seg før man 
hadde smakt alle kakeslagene. 
 



Onsdag 14.august: Bornholm - Halmstad 
Formiddagen til egen disposisjon i Rønne, og på ettermiddagen kjører vi ned på ferjeleiet for 
å ta ferjen fra Bornholm kl. 14.30 med ankomst Ystad kl. 15.50. Vi kjører til Halmstad, og her 
blir det middag og overnatting.  
 
Torsdag 15.august: Halmstad– Strømstad - Telemark 
Vi tar fatt på veien nordover, med pauser underveis. Vi kjører til Strømstad og tar Color Line 
over til Sandefjord, og siste etappen går tilbake til påstigningsstedene. 
 
                          
                             

Solnedgang i Østersjøen – utsikt fra Hotell Griffen 
 
Pris for turen kr. 8 850,- 
Tillegg for enkeltrom: kr. 1535,-  
Tillegg for værelse med havutsikt (på hotell Griffen, 3 netter): kr. 780,- 
 
Prisen inkl.:  
Hele turen i moderne turbuss – Sandefjord- Strømstad t/r m/buffet begge veier – 
Bornholmstrafikken Ystad – Rønne t/r – 5 overnattinger på hotell m/frokost og middag – 
Utflukter – 1 lunsj – 1 stort «kakebord» - Reiseleder – Vei avgifter/bompenger 
 
Påmelding snarest og senest 21.juni 2019 til:    

  
Tele-Tur AS, tlf 35 99 81 25, E-post teletur@tele-tur.no eller                                                                                                 

Anny’s Reiseservice v/Anny Larsen, tlf. 350 45 341 eller mobil 900 11 970  -                                                      

E-post annysolveig@gmail.com 
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