
- skapt for fantastiske ferieminner
Ønsker du en ferie som fokuserer på nærhet og avslapping, lekker 
kortreist mat, aktiviteter i naturen og kunst- og kulturopplevelser? 

D a er Bornholm - den lille danske øyen 
i Østersjøen - stedet for deg! Her fin-
ner du mer enn 140 km kystlinje der 
fabelaktige hvite sandstrender og unike 

klippeformasjoner går hånd i hånd, og hyggelige 
gamle kjøpsmannsbyer med små, koselige butik-
ker hvor det er gode muligheter for å kjøpe lokalt 
kunsthåndverk og smakfulle bornholmske matvarer. 
Bornholms størrelse gjør at det aldri tar mer enn en 
halvtime å nå frem til den neste hyggelige opplevel-
sen - uansett hvor du bor på Bornholm.

DET ER SOM OM TIDEN går litt langsommere 
i de gamle bornholmske kystbyene enn andre 
steder i Danmark.  Her er tid til fordypning, 
nærvær og et glass avkjølt vin på stranden, mens 
man nyter havet med sand mellom tærne. Havet 
- hver dag med en ny farge, med et nytt uttrykk 
og en ny lyd. Opplev kysten ved å vandre langs 
de gamle redningsstiene som går rundt hele 
øyen, eller prøv de gode sykkelstiene, mange av 
de på jernbanespor som strekker seg 230 km 
gjennom den varierte naturen.

DET BORNHOLMSKE SPISKAMMER er en opp-
levelse i seg selv. Rundt om på øyen finner du 
mange små, hyggelige gårdsbutikker med lokalt 

produserte matvarer av høy kvalitet, som kokker 
fra hele Norden besøker Bornholm for at få tak i. 
Besøk de tradisjonsrike silderøykeriene eller unn 
dere en middag for to på en av øyens gourmet-
restauranter, hvor en av dem har en Michelin-
stjerne. Danmarks første regionale matkultur-
hus, Gaarden, ligger også på Bornholm. Her 
kan du lære om den bornholmske matkulturen. 
Gaarden er et unikt kulinarisk møtested for 
øyens beboere og gjester.

HISTORIEN HAR SATT TYDELIGE SPOR på 
Bornholm. Se de vakre, gamle rundkirkene eller 
Nord Europas største borgruin, Hammershus, 
der et helt nytt og imponerende besøkssenter er 
åpnet i år. Du kan også oppleve spennende 
kunstutstillinger og intime konserter, og i 
september er en hel uke spekket med kulturelle 
opplevelser under Bornholms Kulturuge i uke 
38. Og mye mer.

DET ER LETTVINT OG RASKT å komme seg 
til Bornholm. Du kan seile fra Ystad i Sverige. 
Turen tar bare litt over en time. Du kan også fly 
til København og fly videre på kun 35 minutter 
til Bornholm, hvor dere enkelt kan leie bil eller 
sykkel og lett  komme dere rundt på øyen.
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Les mer om Bornholm på 
www.bornholm.info/no

Bornholms offisielle turistportal der du kan finne alt fra 
overnattingssteder til spisesteder og attraksjoner, som 
gjør det lett for deg å planlegge din reise til Bornholm.


