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Meget mere discount!
I REMA1000 har vi en klar holdning
til de varer vi sælger og til vores
omgivelser. Det kalder vi discount
med holdning!
Og hos REMA1000 i Rønne har
købmand Jan Grooss stor fokus
på de danske og lokale råvarer.
Siden 2008 har REMA1000 taget
kampen op mod madspild og har
igangsat flere initiativer.
REMA1000 støtter også lokal
sporten på Bornholm, ligesom vi
har indgået et samarbejde omkring
støtte af de mange madskoler på
Bornholm i sommerferien.
Se mere på www.rema1000.dk
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2

Købmand
Jan Grooss

8-21

Indhold
Indledning.....................................................................................................................................4
Sådan bruger du guiden...........................................................................................................5
Rute 10 - 1. etape Rønne - Allinge..........................................................................................6
Rute 10 - 2. etape Allinge - Svaneke.....................................................................................8
Rute 10 - 3. etape Svaneke - Dueodde................................................................................10
Rute 10 - 4. etape Dueodde - Rønne....................................................................................12
Rute 21 Rønne - Nexø..............................................................................................................14
Rute 22 Robbedale - Årsdale..................................................................................................15
Rute 23 Rønne - Helligdommen............................................................................................16
Rute 24 Pedersker - Munkeleddet........................................................................................17
Rute 25 Melsted - Aakirkeby..................................................................................................18
Rute 26 Slotslyngen - Almindingen.....................................................................................19
Rutekort.................................................................................................................................20-21
Cykelguider og cykeludlejning.............................................................................................22
Anbefalet rute 1 & 2 Rønne - Hammershus /Helligpeder - Rønne............................24
Anbefalet rute 3 Pedersker - Dueodde - Pedersker.......................................................26
Anbefalet rute 4 - Paradisbakkerne Nexø - Paradisbakkerne - Nexø.....................27
Anbefalet rute 5 - Østkystturen Svaneke - Årsdale - Svaneke..................................28
Anbefalet rute 6 - Nordlandet rundt Rø - Allinge - Olsker - Rø.................................29
Anbefalet rute 7 - Spellinge Mose Rønne - Spellinge Mose - Rønne.........................30
Anbefalet rute 8 - Østerlars Kirke Gudhjem - Østerlars - Gudhjem..........................31
Trailcenter Bornholm...............................................................................................................33
MTB-sporet i Den Grønne ring..............................................................................................34
Skovlysporet...............................................................................................................................35
Anbefalet rute 9 - Børneruten........................................................................................36-37

Udgiver: Destination Bornholm ApS og Bornholms Tidende
Copyright © 2017
Layout og produktion: niveau2
Redaktion: Destination Bornholm
Foto: Destination Bornholm og Bornholms Tidende
Tryk: TrykNet
Oplag: 22.000 stk.

We are putting Bornholm on the map
Wir machen Bornholm bekannter
Vi gør Bornholm mere synlig
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En oplevelse for alle

Bornholm og cykling passer bare godt sammen.
De korte afstande mellem byerne, fiskelejerne,
badestederne og de mange naturoplevelser øen
byder på, gør cykling til en fornøjelse. På cyklen
får man det hele med; duftene, lydene og vind i
håret. Med flere hundrede kilometer cykelveje, er
det oven i købet trygt at tage de små med.
Christina Andreasen vil ikke ligefrem kalde
sig et cykelforbillede. Faktisk har hendes cykel
indtil for nyligt, stået og samlet støv i garagen
i Sandvig.
Men nu er den gamle cykel skiftet ud med en
Biomega el-cykel med otte gear, der flittigt bliver brugt - især uden for sommerperioden. Om
sommeren har hun travlt på Sandvig IS Kalas; en
café og et ishus midt klipperne med egen isproduktion, som hun driver sammen med sin mand
og tre sønner.
Her er det i stedet budcyklen, som kommer i
brug. Det er både miljøvenligt og en praktisk
måde at komme omkring, når der ind imellem er
trængsel på vejene om sommeren.
”Vi henter en del af vores varer til vores isproduktion i nærheden af Kalas. Frugt køber vi bl.a.
hos Mamrelund tæt ved Moseløkken Stenbrud,
og når hylden blomstrer, må vores sønner cykle
tidligt ud, for at plukke hyldeblomster til vores is
fra skovene omkring os”.
Men når Christina holder fri, går cykelturen
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fra huset ved Sandvig Havn, og de små havnehuse, langs vandet forbi stranden, langs Hammersø til Opalsøen.
Fra kanten til Opalsøen har både hendes sønner og en masse andre børn og voksne stået
længe for at tage mod til sig, for at udføre modighedsspringet på de syv m ned i det, der engang
var et stenbrud.
Her er utroligt smukt på alle tider af døgnet.
De stejle klippesider er som kæmpe malerier, der
ændrer farver efter årstidens lys.
Herfra går turen videre til Hammerhavn, som
er særlig fin, når solen står lavt sidst på dagen.
”Herfra synes jeg at Hammershus er smukkest.
Det er svært at forklare hvorfor, men det rør mig
virkelig, at se op på den gamle borg ud til det
blanke hav badet i aftensolen”
I det hele taget kan øens små havne noget med
den der lidt tilbagelænede stemning. Livet har
sin rolige gang, og mon ikke det vil gøre de fleste
godt at finde en plads på molen eller på en bænk
og bare kigge og lade tiden gå.
En anden tur går mod Hammershus, hvor det
imponerende besøgscenter er ved at blive bygget.
”Fra Sandvig cykler jeg ad Markvejen, der går
parallelt med cykelvejen mellem Sandvig og Allinge. Her cykler man til sidst på en rigtig markvej.
Jeg krydser over marken, over et stengærde med
en cykelrampe over til Russersletten, og pludselig er man i det fineste lille skovstykke, hvor der
langs cykelruten mod Hammershus er placeret
tre flot udførte cirkelplateauer i bornholmsk træ.
Her kan man holde en lille pause og nyde udsigten
over havet eller over hammerknuden”
I dette område ved Store Madsebakke er der
mulighed for at udforske og undres over helleristningerne på de blotlagte klippeflader.
Efter Hammershus er det fantastisk smukt at
cykle videre gennem Slotslyngen til Vang ad
Finnedalsvej eller fortsætte mod Ravnedalen og
Borrelyngen.
Alt dette inden for en lille radius omkring
Sandvig. Sådan er det for hele øen; masser af betagende områder som på enkel vis kan opleves
med cykel.

Sådan bruger du guiden
Bornholm har over 230 km skiltede cykelruter.
Gennem skov, langs kyster, på små landeveje, og
for det meste langt fra anden trafik, snor de sig
på kryds og tværs over hele Bornholm.
Denne guide kan bruges til at forberede turen.
Du kan se, hvor ruten går og hvilke seværdigheder, du kommer forbi.
Alle cykelruter på Bornholm er markeret med
et grønt skilt med et nummer. Nummeret viser
hvilken rute du befinder dig på. Er der ingen pile
på skiltet, betyder det, at du skal køre ligeud.

Ruternes numre er en del af det danske cykelrutenet, og numrene starter derfor med rute 10,
som er en del af den nationale cykelrute. Rute
21-26 er regionale ruter, og så har vi samlet 8
anbefalede ruter, 1 børnerute og 2 mountainbikeruter. (De anbefalede ruters numre er ikke skiltet
i naturen, da de følger de nationale og regionale
ruter).
På midtersiderne er et kort over Bornholm med
alle ruter indtegnet.
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Rute 10 - 1. etape

Rønne - Allinge
24,8 km

11,6 km asfalt · 13,2 km grusvej

Turen Bornholm rundt er 104,5 km og kan tilbagelægges af den erfarne motionist på 4-5 timer
uden stop. En del af turen foregår på grus og
skovvej, hvorfor det tilrådes at cykle på en turcykel eller en mountainbike. Hvis du vil opleve de
mange attraktioner og den enestående natur undervejs, kan turen oplagt deles i flere dagsetaper.
I denne cykelguide er foreslået fire forskellige på
mellem 20 og 30 km.
Rønne - Hasle: 10,1 km
I udkanten af Rønne ligger Antoinette Strand
hvor cykelrute 10 leder ind i Blykobbe Plantage
ved Haslevej. Det er en meget børnevenlig strand
med fint sand så langt øjet rækker. Faktisk kan
du gå ad stranden hele vejen til Hasle Røgeri.
I Sorthat/Muleby finder du de smukke søer Safirsøen, Smaragdsøen, Pyritsøen og Rubinsøen,
som er henholdsvis vandfyldte lergrave og et
overfladekulbrud. Overfladebruddet blev brugt
til at udvinde kul under 1. og 2. verdenskrig. Følg
de små træskilte derind. Fiskekort til de tre søer
kan købes hos Bornholms Velkomstcenter, Ndr.
Kystvej 3, Rønne.
Midt i Hasle by ligger Grønbechs Gård, som er et
unikt udstillings- og kulturhus med i alt 1.500 interessante kvadratmeter. Den gamle købmandsgård er nænsomt sat i stand og er nu et centralt
sted for bornholmsk kunst og kunsthåndværk.
Børnene kan lave deres egne kunstværker på
papir eller i modellervoks, mens de voksne nyder
udstillingen.
Hasle - Vang: 8,9 km
Fra Hasle til Vang får du en forsmag på nogle
af de berømte bornholmske bakker. Vær klar på
bremserne, særligt hvis du kører med anhænger.
Stigningerne ligger på mellem 10 og 22 procent.
Men husk nu også at nyde udsigten, for der er
virkelig smukt her på nordvestkysten, hvor klip-
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pevæggen rejser sig med Hammershus på toppen
i det fjerne.
Vang - Allinge: 5,8 km
For at komme til Hammershus Borgruin skal
du lave en afstikker efter Slotslyngen. Følg den
lille snoede asfaltvej til venstre. Hammershus
er Nordeuropas største borgruin og Bornholms
mest besøgte seværdighed. Ærkebiskoppen af
Lund startede opførelsen af borgen i begyndelsen af 1200-tallet. I 1660-61 var Leonora Christine
og Corfitz Ulfeldt spærret inde på borgen pga.
landsforræderi. Cellen, hvor de sad, er bevaret og
kan ses den dag i dag. Ruinen blev fredet i 1822.
Hammershusudstillingen ligger på vejen op
mod ruinen lige ved cykelstativerne. Udstillingen
rummer flere modeller af fæstningsanlægget og
detaljer fra borgen.
Allinges gamle huse og gader ligger malerisk på
klipperne omkring havnen. Havnen er flittigt besøgt af lystbåde om sommeren. På gaderne foran
havnen syder det af liv. Her er masser af butikker, cafeer, restauranter og røgeri. Markedsdage
sommeren igennem sætter ekstra kolorit på byen.
I Allinge ligger også Madsebakke med danmarks
største samling af helleristninger. Herfra kan du
i øvrigt følge det gamle jernbanespor til Sandvig
på cykel.
Hammershus

Outdoor
Hotel Skovly
4 km fra Rønne, på
cykelrute 10.

Eget mountainbikespor
“Skovly-sporet”

!

Café - Bar - Hotel
125 meter fra strand.
Vis denne annonce og få
10% rabat på alt!
Nyker Strandvej 30
tel. (+45) 5695 0784

• Ferie og afslapning for voksne
• Minimumsalder 14 år
• Hyggeligt indrettede dobbelt- og enkeltværelser
• Restaurant med den skønneste beliggenhed
• Swimmingpool, solterrasse og gratis WIFI
Sæsonåbent fra 1. maj - 1. oktober

bike trail
hotel
r - Hotel Hammershusvej 86 · DK-3770 Allinge
kjaer@hotel-hammersoe.dk · www.hotel-hammersoe.dk
from the
Tel. +45 5648 0364
ch.
Se også vort udvalg af ferielejligheder og sommerhuse
ad and get
count.

ndvej 30

Homemade icecream • coffee • drinks
Strandpromenaden 14 3770 Allinge +45 60191384

Slægtsgaarden

door
Skovly

Rønne at
ute 10.

På Nordbornholm, midt i klipperne
ligger caffeen. Vi laver isen på lokal
økologisk mælk og med lokal frugt

Østergade 3 · 3770 Allinge
www.slaegtsgaarden.dk
Telefon +45 2523 1744

Outdoor
Hotel Skovly
4 km von Rønne auf
Radweg 10.

Her kan
du afholde møde,
Mountainbike-Strecken
fest, konference
eller
ferie
an der
Adresse.
i afslappende omgivelser.
Café - Bar - Hotel
Meter
vom
Strand.
VI HAR125
ÅBENT
HELE
ÅRET
Diese Anzeige zeigt und
erhalten 10% Rabatt.7
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Rute 10 - 2. etape

Allinge - Svaneke
29,9 km

29,4 km asfalt · 0,5 km grusvej
og opleve stemningen fra de små butikker, røgeriet og caféerne.

Allinge

Allinge - Gudhjem: 15,1 km
Sandkås og Tejn er med årene vokset sammen.
Stedet er kendt for sine gode små badestrande
og livlige aktivitet om sommeren. Havnen er
endvidere udgangspunkt for en af årets største
begivenheder, nemlig det store tv-transmitterede trollingstævne, hvor flere hundrede både fra
Nordeuropa dyster om at fange den største laks.
Døndalen er en af Bornholms største og mest
imponerende sprækkedale. Fra p-p|adsen skal du
følge dalen 1 km ind. Her bliver du mødt af Danmarks højeste vandfald (et fald på 20 m), der dog
tager sig bedst ud om efteråret og vinteren, når
der er meget nedbør.
Helligdomsklipperne ligger bag ved Bornholms
Kunstmuseum. Gå en tur i området og oplev Lyseklippen, Mågetårnet, Måneskinsklipperne og
Kærlighedsbænken samt grotten Sorte Gryde,
hvor den sjældne bornholmske grotteedderkop
lever.
Bornholms Kunstmuseum er en attraktion i sig
selv med den smukke beliggenhed og arkitektoniske udformning.
Gudhjem er en meget smuk, gammel fiskerby
med charmerende stejle gader og røde tage. Fra
havnen går båden til Christiansø og sightseeingbåden til Helligdomsklipperne. l Gudhjem bør du
give dig tid til en slentretur rundt i byens gader
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Gudhjem - Ypnasted: 7,8 km
Stranden ved Kobbeå er en af Bornholms mere
upåagtede strande. Selvom stranden er en udpræget klippestrand med en del sten i vandkanten, er det flere steder muligt at gå ud i vandet
på sandbund. Skulle du få lyst til en vandretur,
kan det anbefales at følge Kobbeåen op gennem
den meget specielle sprækkedal til det flotte Stavehøl vandfald.
Randkløve Skår ligger 6 km syd for Gudhjem
mellem Saltuna og Ypnasted. Sprækkedalen er ca.
50 m lang og 3 m bred.
Ypnasted - Svaneke: 7 km
Svaneke er Danmarks østligst beliggende by - og
måske en af Danmarks smukkeste. De små bindingsværkshuse er bygget på klippegrund, derfor ligger de i forskellige niveauer. Byen bør også
opleves til fods.
Døndalen

Naturligvis

På oplevelse i Bornholms natur før og nu
Explore the past and present nature of Bornholm
Erleben Sie die bornholmer Natur der Vorzeit und der Gegenwart
Poznając przyrodęna Bornholmie – przeszłść i terażniejszość

Udstilling og akvarium for børn og voksne i alle aldre.
Oplev de bornholmske bisonokser og krokodiller.
Rejs med tidsmaskinen til jordskælv og dinosaurer.

NaturBornholm · Grønningen 30 · 3720 Aakirkeby
Tel.: +45 5694 0400 · www.naturbornholm.dk
1. april - 31. oktober · Åbent hver dag 10-17
Indgangen lukker klokken 16.00

9

Rute 10 - 3. etape

Svaneke - Dueodde
20,1 km

20,1 km asfalt · 0 km grusvej

Ved Vigehavn, Svaneke

Svaneke - Nexø: 9,6 km
I udkanten af Svaneke på vej mod Nexø ligger en
lille naturlig jollehavn ud mod Svaneke Fyr. På
den anden side af fyret ligger Hullehavn, byens
badested med klippestrand og udspringsvippe fra
spidsen af bademolen. Inderst i Hullehavn er en
lille sandstrand til de mindste børn.
I Årsdale er der røgeri og fiskerestaurant. I
Årsdale ligger også en velbevaret mølle fra 1877.
Nexø er den anden største by på Bornholm.
Byen har øens største fiskerihavn, og fiskefartøjer fra hele Danmark leverer råvarer til byens
fiskeindustrier. Værft, vodbinderi og andre virksomheder servicerer fiskere og fartøjer omkring
havnen.
På Torvet i Nexø føler du straks en anden atmosfære end på havnen - her mærkes den lille
provinskøbstads ro. Torvet danner også centrum
for sommerens Østersøjazz og markedsdage med
underholdning.
Nexø - Dueodde: 10,5 km
Balka Strand er en 1 km lang populær badestrand, som ligger i læ for sommerens dominerende vestenvind. Den er kendt for det lune, lave
vand, hvor børnene kan boltre sig længe. Du skal
til gengæld langt ud for at kunne svømme. Stran-
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den starter i Snogebæk med masser af butikker
og restauranter og slutter i Balka med kiosk,
minigolf, toiletter og gode parkeringsforhold. I
højsæsonen er der livreddere på stranden, hvor
du også kan leje vandcykler, windsurfudstyr og
liggestole.
På Dueodde er sandet ultrafint og indbydende.
Vandet er klart og rent - og med mange revler,
så der både er lavt og dybt tæt på kysten. Stranden strækker sig over flere kilometer på begge
sider af øens sydspids. Fra den store hovedparkingsplads inde i skoven finder du en mere end
500 meter lang rampe, så du kan tage cyklen
med gennem klitterne til den smukke strand. En
tur op i fyrtårnet vil tage pusten fra de fleste.
Både på grund af trapperne og på grund af det
fantastiske kig ud over kystområdet og hele det
sydlige Bornholm.
Dueodde

BORNHOLMERTÅRNET
OPLEVELSESCENTER FOR HELE FAMILIEN

• Bornholms bedste udsigt
- se den fra 70 meters højde

• Tidligere topsikret militært anlæg
• Udstillinger om Bornholms rolle under
2. verdenskrig og den kolde krig

Natur Bornholm
Erlebe eine frühere topsichere Militäranlage.

Oplev et tidligere topsikret militært anlæg.
Du har nu mulighed for at komme ind og se
den tidligere lyttepost samt de spændende og
topsikrede lokaler fra Den Kolde Krig hvor der
er blevet lyttet mod de gamle
Warszawapagtlande.
Udstillinger om bornholms rolle under
2. verdenskrig og den kolde krig.
Du har også mulighed for at se det gamle
charmerende fyrtårn fra 1879.
Du kan også tage elevatoren, eller de 405
trappetrin op i det 70 m høje lyttetårn og nyde
en fantastisk udsigt over Dueodde og hele
Østbornholm.

Du kannst die ehemalige Abhörstation von innen
sehen, sowie die spannenden und sehr sicheren
Räume aus dem Kalten Krieg, von wo aus die alten
Länder des Warschauer Pakts abgehört wurden.
Entdecken auch beste Aussicht auf der Insel - sehen
Sie die Insel aus 70 m Höhe
Explore a Top-security Military Facility from the
Cold War. Now you have the opportunity to get a
close-up look at the former listening post as well as
the exciting, top-security rooms from the Cold War,
which conducted surveillance against the former
Warsaw Pact countries. Also, get a look at
Bornholm’s best view from the 70 m tall tower.

Se åbningstider på www.bornholmertaarnet.dk

Strandmarksvejen 2 • 3730 Nexø • 4020 5240
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Rute 10 - 4. etape

Dueodde - Rønne
29,7 km
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29,7 km asfalt · 0 km grusvej

Dueodde - Pedersker: 9,5 km
Slusegård Vandmølle er fra starten af 1800-tallet. Den blev fredet i 1956. Den fungerede som
kornmølle og havde endvidere et ørredhus
samt et hus til udklækning tilknyttet. Når ørrederne var store nok, blev de sluppet ud. Ørreder kommer som bekendt tilbage til deres
eget udklækningssted, når de selv skal gyde,
og således opstod en solid ørredproduktion ved
møllen. Møllen kan opleves udefra.

I Arnager finder du en af øens tre ø-havne.
Havnen er forbundet til fastlandet med en 185
m lang bro. Byen har sit eget røgeri, hvor du kan
købe de gode bornholmske fiskespecialiteter.
På Store Torv i Rønne centrum syder der af
stemning hver onsdag og lørdag, når bornholmerne sælger deres egne produkter som fx
rapsolie, fisk, ost og honning. Der er desuden
udendørs servering fra de mange caféer og restauranter om sommeren.

Pedersker - Rønne: 20,2 km
Udenfor Pedersker ligger vingården Lille Gadegård. Her kan du på ægte sydlandsk manér opleve, hvordan vinen bliver til.
Kirkemøllen i Pedersker er fra 1861. Møllen er
den ældste af de bornholmske stenmøller, og den
fungerede som kornmølle frem til 1969. Den er
ikke åben for offentligheden, men du kan komme
tæt på den udefra.
Pedersker Kirke og Ringborgen ligger et lille
stykke væk fra ruten i retning af Poulsker. Lav
evt. en afstikker hertil. Pedersker Kirke er fra
1150 med et tårn fra 1500-tallet og et våbenhus
fra 1864. Kirken er bygget i kampesten. Døbefonden er en såkaldt gotlandsk kalkstensdøbefond.
Boderne er en dejlig sandstrand, hvor du kan
finde din egen lille gryde i klitterne. Børnene kan
lege og spille bold på stranden og i strandkanten
eller svømme og lave udspring fra de få store
sten, der ligger i vandet.
Du kan se det lille kalkbrud ved Skelbro fra landevejen. Du kan finde forsteninger i kalken, hvis
du kigger godt efter. Kalken har været brugt til
byggesten på bl.a. Hammershus.
Hvis du stiller cyklen ved kalkbruddet, kan du
følge Risebæk hele vejen ned til kysten. Næsten
for enden af åen er der et lille vandfald med et
fald på 2,5 m. I marts står de blå anemoner i fuldt
flor langs åen - et smukt syn.

Rønne

CYKELUDLEJNING
Alt til cykelturen
Cykelreparationer
FAHRRADVERLEIH

Røgeri og spisested

Alles für die Radtour
Wir führen Fahrrad-Reparaturen aus

Storegade 21, 3720 Aakirkeby
Tel. +45 5697 0047

Åbent hver dag fra kl. 11.00
Täglich von 11 Uhr geöffnet
Vi sender gerne i Danmark

www.lejcykler.dk
Dorrit

ØSTRE SØMARKSVEJ 29
3720 Aakirkeby · Tel. 56 97 71 20
www.bakkaroegeriet.dk

BORNHOLMS
ROVFUGLESHOW

Informativ underholdning for hele familien
Kom helt tæt på de fantastiske fugle.......

- Informative entertainment for the whole family
- Informative Unterhaltung für die ganze Familie

www.bornholmsrovfugleshow.dk
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Rute 21

Rønne - Nexø
32 km

32 km asfalt · 0 km grusvej

Nexø Kirke*

Rute 21 løber på en del af det gamle jernbanespor langt fra den øvrige trafik. Fra Lobbæk
til Aakirkeby fortsætter du på cykelstien langs
landevejen. Fra Aakirkeby til Nexø går turen ad
små, hyggelige biveje. Turen er forholdsvis flad
og kan tilbagelægges på ca. 1,5 time af den erfarne motionist.
Rønne - Aakirkeby: 15,7 km
Cykelrute 21 løber ud af Rønne by ad Aakirkebyvej gennem Rønne Plantage og Blemmelyng. Læs
mere om Rønne under cykelrute 10.
Blemmelyng er navnet på den skov, som cykelruten går igennem lige efter du har passeret Bornholms Golfklub i udkanten af Rønne.
Blemmelyng grænser op til andre skovområder, herunder Onsbæk Plantage, Rønne Plantage og Knudsker Plantage. Området er ideelt til
mountainbiking og gåture.
I Nylars går turen forbi en af øens berømte
rundkirker. Den er fra midten af 1100-tallet og
vidner om en fortid som forsvarsværk. Den be-
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tragtes som den bedst bevarede af rundkirkerne.
Kalkmalerierne omkring midtersøjlen fortæller
om Adam og Evas skabelse, fald og forvisning fra
Paradis. I kirken findes to af Bornholms i alt ca.
40 runesten.
Aakirkebys historie handler om kultur, kirke og
magt, for her ligger øens formentlig ældste kirke,
den store Aa Kirke. Den blev opført allerede i
1100-tallet og var i de følgende århundreder centrum for det kirkelige herredømme på Bornholm.
Oplevelsescentret NaturBornholm byder på
oplevelser og viden om den unikke bornholmske
natur. Den imponerende bygning er tegnet af
den verdensberømte arkitekt Henning Larsen,
som bl.a. står bag Operaen i København. Du kan
se Svaneøglen og den første danske dinosaur, en
dromaeosaurus, som levede på Bornholm, i fuld
model. Levende krokodiller og søde små skildpadder repræsenterer nutidens udgave af fortidens
liv. Du kan endvidere skræve over 1,2 mia. år lige
uden for centret. Her dukker brudlinien op, som
deler øen i det urgamle nordbornholmske granitfjeld og det sydbornholmske sandstenslag, der er
1200 mio. år yngre.
Aakirkeby - Nexø: 16,3 km
Øst for Aakirkeby, der hvor cykelruten passerer
Ølenevejen, ligger Egeby Stubmølle. For at komme
på nært hold må du lave en afstikker ad Ølenevejen og dreje til højre ad Rønnevej. Stubmøllen
er fra 1787 og fungerede som kornmølle frem til
1920’erne. Den blev fredet i 1964. Den er offentligt
tilgængelig, men du kan ikke komme ind i den.
Nexø er den anden største by på Bornholm.
Byen har øens største fiskerihavn, og fiskefartøjer fra hele Danmark leverer råvarer til byens
fiskeindustrier. Værft, vodbinderi og andre virksomheder servicerer fiskere og fartøjer omkring
havnen. På Torvet i Nexø føler du straks en anden atmosfære end på havnen - her mærkes den
lille provinskøbstads ro.

Rute 22

Robbedale - Årsdale
33 km

16,3 km asfalt · 16,7 km grusvej
Hvad drikker Møller?
Ekkodalen giver svaret på det spørgsmål, enhver
elev på lejrskole har stillet. Det bedste ekko fås
ved H.C. Ørsteds Kilde, små 20 meter til venstre
ad stien ved indgangen til Ekkodalen. Indgangen ligger overfor traktørstedet Ekkodalshuset.
Ekkodalen er nok den kendteste sprækkedal på
Bornholm. Den er næsten 10 km lang og i særdeleshed et syn værd. Tag evt. vandreturen op over
klippevæggen på den afmærkede rute (stil cyklen
for foden af klippen). Du kan gå helt op til Rytterknægten, som er det højeste punkt på Bornholm, 162 meter over havets overflade. I 1856
blev granittårnet Kongemindet rejst til minde om
Frederik VII og grevinde Danners besøg. Står du
i toppen af tårnet på det tilbyggede stålstillads,
befinder du dig 184 meter over havets overflade
- lige så højt som på Danmarks højeste punkt. Ejer
Bavnehøj.

Rytterknægten

Rute 22 løber på en del af det gamle jernbanespor,
på mindre biveje og på gode stier gennem skov.
Det er en utrolig smuk tur gennem Almindingen
og Paradisbakkerne, og så er den oven i købet
afskærmet fra den øvrige trafik næsten hele vejen. Turen er bakket og kan tilbagelægges på ca.
2 timer af den erfarne motionist.
Robbedale - Almindingen: 15,9 km
Almindingen er Danmarks 5. største skov. Der er
et utal af oplevelser gemt herinde. Du kan fx besøge den gamle festplads Christianshøj, verdens
mindste travbane eller seværdighederne beskrevet herunder. Du kan hente en folder om skoven
hos Bornholms Velkomstcenter, Ndr. Kystvej 3 i
Rønne og hos øens turistbureauer.

Almindingen - Årsdale: 17,1 km
Fra Almindingen går turen til Paradisbakkerne.
Paradisbakkerne har ikke fået deres navn for
ingenting. Det er et spektakulært naturområde
dækket af skov, et utal af sprækkedale og hede
med lyng og blåbær. Området byder på smukke
udsigter og enestående vandreture. I Paradisbakkerne er der tre markerede ruter på henholdsvis 3, 6 og 6,5 km. De starter fra Klintebygård, hvor der er gode p-forhold, toiletfaciliteter,
borde og bænke. Det kan anbefales at lade cyklen
stå og opleve området til fods.
Rokkestenen i Paradisbakkerne er den kendteste af øens rokkesten. Den vejer ca. 35 ton og kan
med lidt god vilje vippe en smule, hvis du lægger
kræfter i.
I Årsdale er der flere røgerier og en fiskerestaurant. I Årsdale ligger også en velbevaret
mølle fra 1877.
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Rute 23

Rønne - Helligdommen
18,8 km

10,6 km asfalt · 8,2 km grusvej
huset, som er yngre end selve kirken, står bl.a. en
runesten og en pesttavle.

Ny Kirke

Rute 23 starter på en del af et omfattende cykelstisystem i Rønne. Cykelstien fortsætter hele vejen til Nyker og igen fra Klemensker til Rø. Disse
cykelstier er en del af det gamle jernbanespor,
der blev nedlagt i 1968. Nyd det! Bilerne er langt
væk, og du kommer helt tæt på den fantastiske
bornholmske natur. Fra Nyker til Klemensker følger du hovedvejen på en nyanlagt cykelvejbane.
Turen er forholdsvis flad og kan tilbagelægges på
ca. 1 time af den erfarne motionist.
Rønne - Klemensker: 10,9 km
Følg cykelskiltene på Ndr. Kystvej overfor
Bornholms Velkomstcenter i Rønne, og kør nordpå langs kysten. I det første lyskryds, hvor Haslevej løber på tværs, fortsætter du ligeud og drejer
ind på selve cykelruten ca. 100 meter efter.
I Nyker ligger en af Bornholms berømte rundkirker, Ny Kirke. Den er den mindste af de fire
rundkirker og samtidig den kirke, der bærer
mindst præg af at have været forsvarsværk. Den
er formentlig fra slutningen af 1100-tallet. Den
kraftige søjle i midten af kirken er rigt dekoreret med kalkmalerier fra flere perioder. Først i
1600-tallet fik kirken sit kegletag, og i 1960 gennemgik inventaret en stor renovering. I våben-
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Klemensker - Helligdommen: 7,9 km
Efter Klemensker er du tilbage på det nedlagte
jernbanespor, som går gennem den dramatiske
Kleven. Her går cykelstien mellem stejle klippevægge og fører dig til den frodige Spellinge Mose.
Helligdomsklipperne ligger bag ved Bornholms
Kunstmuseum, hvor du kan parkere din cykel.
Klipperne er opkaldt efter den hellige kilde, der i
gammel tid fandtes i vandkanten. Gå en tur i området og oplev Lyseklippen, Mågetårnet, Måneskinsklipperne og Kærlighedsbænken samt grotten Sorte Gryde, hvor den sjældne bornholmske
grotteedderkop lever.
Bornholms Kunstmuseum er en attraktion i
sig selv med dets smukke beliggenhed og arkitektoniske udformning. Museet rummer kunst og
kunsthåndværk med relation til øen.
Ca. 1 km fra museet finder du Døndalen, der
er en af Bornholms største og mest imponerende
sprækkedale. Fra p-pladsen skal du følge dalen
1 km ind. Her bliver du mødt af Danmarks højeste vandfald (et fald på 20 meter), der dog tager
sig bedst ud om efteråret og vinteren, når der er
meget nedbør.
Landevejene har meget lidt trafik*

Rute 24

Pedersker - Munkeleddet
2,6 km

2,6 km asfalt · 0 km grusvej

Rute 24, som kun er 2,6 km lang, løber på en asfalteret bivej. Den bruges som bindeled mellem
cykelrute 10 og 21. Der er ingen seværdigheder
direkte på ruten, men der er flere ting at opleve i
og omkring Pedersker, hvor ruten starter.
Pedersker - Munkeleddet: 2,6 km
Pedersker Kirke er fra 1150 med et tårn fra
1500-tallet og et våbenhus fra 1864. Kirken er
bygget i kampesten. Døbefonden er en såkaldt
gotlandsk kalkstensdøbefond.
Ringborgen ligger på bakken Rispebjerg lige
øst for Pedersker. Ringborgen er en tilflugtsborg
fra jernalderen med en vold, der er 115 m lang
og 3 m høj.

Kirkemøllen i Pedersker er fra 1861. Møllen er
den ældste af de bornholmske stenmøller, og den
fungerede som kornmølle frem til 1969. Den er
ikke åben for offentligheden, men du kan komme
tæt på den udefra.
Udenfor Pedersker i retning af Rønne ligger
vingården Lille Gadegård. Her kan du på ægte
sydlandsk manér opleve, hvordan vinen bliver
til. Rundvisningen starter på markerne og leder
videre over i produktionslokalerne. Til slut er der
naturligvis vinsmagning! Det er vinbonden selv,
der guider. I dag har Lille Gadegård Danmarks
største areal med druer.

Rispebjerg

17

Rute 25

Melsted - Aakirkeby
18 km

8,6 km asfalt · 9,4 km grusvej

Fra Melsted til Østerlars går cykelrute 25 ad
en god cykelsti langs Kobbeådalen og StavehøI
Vandfald. Videre går cykelruten gennem Almindingen ad en naturskøn rute langt væk fra den
øvrige trafik. Det er ikke alle seværdighederne i
Almindingen, der ligger direkte langs ruten, men
de kan nås ved korte afstikkere til fods eller på
cykel. Turen er bakket og kan tilbagelægges på 1
time - eller lidt under - af den erfarne motionist.
Melsted - Østerlars: 5,3 km
Lige syd for Gudhjem ligger en lille sandstrand,
der strækker sig fra Melsted Havn til Melsted Badehotel. I den ene ende af stranden løber en lille
å ud i havet. Her kan børnene bygge dæmninger.
I den anden ende af stranden er der en badebro,
så du slipper for at gå ud på de runde sten, der
ligger på bunden.
StavehøI Vandfald ligger ganske få meter fra
cykelvejen. StavehøI er en 8 m høj og 2 m bred
klippespalte, i hvilken åens vand falder ned. Det
er ikke øens højeste vandfald, til gengæld har det
et fald på hele 3 m - et smukt syn.
Fra vandfaldet kan du gå en fantastisk tur
langs Kobbeå ned til havet. Kobbeådalen er en
sprækkedal med stejle og flere steder næsten
lodrette sider.
Østerlars Rundkirke er formentlig fra midten
af 1100-tallet. Det er Danmarks største rundkirke
Lilleborg
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og en af de mest besøgte seværdigheder på Bornholm med 130.000 besøgende om året. I kirken ses
kalkmalerier fra 1300-tallet samt en runesten,
både i og udenfor kirken.
Østerlars - Aakirkeby: 12,7 km
Almindingen er Danmarks 5. største skov. Den er
delt midt igennem af en 10 km lang og imponerende sprækkedal: Ekkodalen.
Der er timevis af oplevelser i denne fantastiske skov. Du kan opleve Gamleborg, Lilleborg,
verdens mindste travbane, Rokkestenen, Rytterknægten - og ja, bare gå og cykle adskillige ture
på små og store spor.
Aakirkebys historie handler om kultur, kirke
og magt, for her ligger øens formentlig ældste
kirke, den store Aa Kirke. Den blev opført allerede i 1100-tallet og var i de følgende århundreder centrum for det kirkelige herredømme på
Bornholm. Øens landsting lå ved siden af kirken
frem til 1776. Hygge og handel holder hinanden i
hånden i Aakirkeby, især i området omkring torvet, hvor udendørs servering og butikkerne i de
gamle huse bidrager til miljøet. Oplevelsescentret
NaturBornholm byder på oplevelser og viden om
den unikke bornholmske natur. Den imponerende
bygning er tegnet af den verdensberømte arkitekt Henning Larsen, som bl.a. står bag Operaen
i København.

Rute 26

Slotslyngen - Almindingen
24,5 km

7,9 km asfalt · 16,6 km grusvej

Rute 26 løber ad isolerede skov- og biveje i fantastiske naturområder fra Slotslyngen og Ravnedal
i nord via Spellinge Mose til Almindingen midt på
øen. Turen er forholdsvis bakket og kan tilbagelægges på ca. 1,5 time af den erfarne motionist.
Slotslyngen - Rutsker Højlyng: 9,6 km
Det særprægede naturområde Slotslyngen strækker sig fra Vang til Hammershus og er ideelt til
en vandretur. Lyng, klipper, skov og mose findes
side om side, og det er svært at tro, at dette virkelig er et stykke Danmark!
Ravnedal er en sprækkedal, der ligger lige ved
hovedvejen mellem Hasle og Allinge. Det er et
meget smukt og kuperet område med klippesider
på 15-20 m. Ravnedal kan opleves til fods, hvis
du stiller cyklen på p-pladsen, hvor cykelruten
krydser hovedvejen. Turen rundt og ned i dalen
er 1,5 km - en del af vandresporet løber på cykelruten.
Ols Kirke (Olsker Rundkirke) er fra slutningen
af 1100-tallet, men er siden ombygget og forstærket adskillige gange. Senest i midten af 1900-tallet, hvor bl.a. altertavlen blev udskiftet. Den er
Bornholms slankeste og højeste rundkirke, 26 m
høj. Den ligner endvidere mere en fæstning end
nogle af de andre rundkirker. I koret står en
pesttavle, der fortæller, hvor mange der døde
under pesten i 1618. Hvert år besøger omkring
25.000 gæster kirken.
I Rutsker Højlyng ligger flere rokkesten, hvoraf
den største vejer ca. 20 tons. Ingen af rokkestenene i Rutsker Højlyng kan rokke længere, men
de er stadigvæk et syn værd. Følg skiltet ind til
den store rokkesten fra cykelvejen.

kede rute, der løber rundt om mosen og langs
cykelruten. Den er på 3 km og kan tilbagelægges
på ca. 1 time.
Rø Plantage er domineret af træer, lyng, klipper og smukke sprækkedale. Det kan anbefales af
stille cyklen og gå den afmærkede rute rundt om
den kunstige sø, hvor lodrette klippevægge rejser
sig langs bredden.
Almindingen er Danmarks 5. største skov. Den
er delt midt igennem af en 10 km lang og imponerende sprækkedal: Ekkodalen. Der er timevis
af oplevelser i denne fantastiske skov, hvor du
desuden kan opleve Gamleborg, Lilleborg, Rokkestenen, Rytterknægten - og ja, bare gå og cykle
adskillige ture på små og store spor.
Ekkodalen

Rutsker Højlyng - Almindingen: 14,9 km
I Spellinge Mose ses et rigt fugleliv, du kan bl.a.
møde gøgen og nattergalen. Hvis du har lyst til at
opleve området til fods, kan du følge den afmær-
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Cykelguider og cykeludlejning
Cykelguider:
Go Bornholm
Tlf. +45 29330991
www.gobornholm.dk
Dansk ø-ferie
+45 69 91 16 51
www.danskoferie.dk
Bornholms
Outdoorcenter
Smedeløkken 70
3770 Allinge
Tlf. +45 2617 9067
www.bornholmsout
doorcenter.dk
Trailskipper Bornholm
Tlf. 30251654
troelsbernth@hotmail.
com
Teamkaza v/Maiken
Jørgensen
Tlf. +4521741444
www.teamkaza.dk

Cykeludlejere:
Bornholms
Cykeludlejning
Nordre Kystvej 5
3700 Rønne
Tlf. +45 5695 1359
www.bornholmscykeludlejning.dk
Boss Cykler - Balka
Kannikegårdsvej 10
3730 Nexø
Tlf. +45 5649 4474
www.bosscykler.dk
Boss Cykler - Svaneke
Søndergade 14
3740 Svaneke
Tlf.+45 5649 7574
www.bosscykler.dk
Nordbornholms
Cykelforretning
Pilegade 1
3770 Allinge
Tlf. +45 5648 0291
www.nordbornholms
cykelforretning.dk

Dueodde Familiecamping og Hostel
Skrokkegårdsvejen 17
3730 Nexø
Tlf.+45 2014 6849
www.dueodde.dk

Hotel Balka Søbad
Vestre Strandvej 25
3730 Nexø
Tlf.+45 56492225
www.hotel-balkasoebad.dk

Nexø Camping
Stenbrudsvej 26
3730 Nexø
Tlf. +4523412642
nexocamp@mail.dk
www.nexocamp.dk

Overnatningssteder med
cykeludlejning:

Feriecenter
Æblehaven
Balran 7
3770 Allinge
Tlf.+45 5648 1222
www.teambornholm.dk

Hotel Friheden
Tejnvej 80
3770 Allinge
Tlf.+45 5648 0425
www.hotelfriheden.dk

Hotel Gudhjem
Brøddegade 29
3760 Gudhjem
Tlf. +4556 48 53 50
www.hotelgudhjem.dk

Aakirkeby Camping
Haregade 23
3720 Aakirkeby
Tlf. +45 5697 5551
www.aakirkeby
camping.dk

Hotel GSH
Strandvejen 79
3700 Rønne
Tlf. +45 5695 1913
www.greensolutionhouse.dk

Griffen Hotel og Wellness
Nordre Kystvej 34
3700 Rønne
Tlf.+45 5690 4244
www.bornholmhotels.dk

Hotel Siemsens Gaard
Havnebryggen 9
3740 Svaneke
Tlf. +45 5649 6149
www.siemsens.dk

Sømarkens
Cykeludlejning
Søvangsvej 4, Østre
Sømarken
3720 Åkirkeby
+45 21758790
www.soemarkens
cykeludlejning.dk

Bornholms
Familiecamping
Krogegårdsvejen 2
3730 Nexø
Tlf.+45 5648 8150
www.bornholmsfamiliecamping.dk
Danhostel Boderne
Bodernevej 28
3720 Aakirkeby
Tlf. +45 5697 4950
www.rosengaarden.dk
Kanns Hotel
Eskildsgade 6
3720 Aakirkeby
Tlf. +4556 97 40 12
www.kannshotel.dk
Danhostel Gudhjem/
Therns Hotel
Løkkegade 7
3760 Gudhjem
Tlf.+45 5648 5035
www.danhostelgudhjem.dk
Nordliv
Fælledvej 28
3790 Hasle
Tlf.+45 5694 0011
www.nordliv.com

Danhostel Rønne
Arsenalvej 12
3700 Rønne
Tlf.+45 5695 1340
Sandvig Cykeludlejning www.danhostelStrandvejen 121
roenne.dk
3770 Allinge
Tlf. +45 5648 0060
www.nordbornholmscykelforretning.dk
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Grethas Pension
Nygade 7
3770 Allinge
Tlf.+45 5648 1889
www.grethaspension.dk
Gudhjem Feriepark
Jernkåsvej 1
3760 Gudhjem
Tlf. +45 5648 5444
www.gudhjemferiepark.dk
Hasle Camping
Fælledvej 30
3790 Hasle
Tlf. +45 5694 5300
www.hasle-camping.dk
Hasle Feriepark
H.C. Sierstedsvej 2
3790 Hasle
Tlf.+45 5695 4522
www.teambornholm.dk
Hasle Hytteby
H.C. Sierstedsvej 2
3790 Hasle
Tlf.+45 5696 4522
www.haslehytteby.dk
Hotel Abildgård
Tejnvej 100
3770 Allinge
Tlf.+45 5648 0955
www.hotel-abildgaard.
dk
Hotel Balka Strand
Boulevarden 9A
3730 Nexø
Tlf.+45 5649 4949
www.hotelbalkastrand.dk

Hotel Pepita
Langebjergvej 1
3770 Allinge
Tlf.+45 5648 0451
www.pepita.dk
Lyngholt
Familiecamping
Borrelyngvej 43
3770 Allinge
Tlf. +45 5648 0574
www.lyngholt-camping.dk
Melsted Badehotel
Melstedvej 27
3760 Gudhjem
Tlf.+45 5648 5100
www.melsted-badehotel.dk
Myregaard B&B
Udegårdsvejen 3
3730 Nexø
Tlf. 56487702
www@myregaard.dk
Møllers Dueodde
Camping
Duegårdsvej 2
3730 Nexø
Tlf. +45 5648 8149
www.dueodde-camp.dk
Fredensborg Badehotel
Strandvejen 116
3700 Rønne
Tlf. +45 5690 4444
www.bornholmhotels.dk

Rutsker Feriecenter
Kirkevej 6-12
3790 Hasle
Tlf.:+45 30 70 40 01
www.rutskerferie
center.dk
Pyttegården I/S
Kjeldsebyvej 3.
3760 Gudhjem
Tlf. 56485680
www.pyttegaarden.dk
Sandkås Familiecamping
Poppelvej 2
3770 Allinge
Tlf. +45 5648 0441
www.sandkaascamping.dk
Sannes Familiecamping
Melstedvej 39
3760 Gudhjem
Tlf. +45 56485211
www.familiecamping.dk
Stammershalle
Badehotel
Sdr. Strandvej 128
3760 Gudhjem
Tlf.+45 56484210
www.stammershallebadehotel.dk
Stavehøl
Stavehøl 3
3760 Gudhjem
Tlf. 2289 4256
www.stavehol.dk/
Ypnahøj Retreat
Randkløvevej 3
3751 Østermarie
Tlf. 2674 4933
www.havudsigt-
bornholm.dk

Bo godt og billigt
i cykelferien
De bornholmske vandrerhjem ligger perfekt til en tur
rundt langs den smukke bornholmske kyst.
Gode familieværelser · Gæstekøkken · Cykeludlejning ·
Mini-cykelværksted · Bagagetransport
Verona
Sandvig

17 km

Gudhjem
Vandrerhjem
16 km

27 km

Svaneke
Vandrerhjem
Rønne
Vandrerhjem
Rosengaarden
Boderne
30 km
16 km

Se mere og book online på

www.bornholmskevandrerhjem.dk
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Anbefalet rute 1 & 2

Rønne - Hammershus/
Helligpeder - Rønne
48 km

28 km asfalt · 20 km grusvej

Hammershus*

Hammershus- og Helligpederturene har start
og mål ved Blykobbe Plantage, hvor cykelrute
10 leder ind i skoven fra Haslevej. Strækningen
gennem Blykobbe og Hasle Lystskov kan tages
udenom på landevejen, hvis du vil tage turen på
racercykel. Hammershusturen kan tilbagelægges
på 2-2,5 time af den erfarne motionist og Helligpederturen på 1,5 time.
De to anbefalede ture Hammershus og Helligpeder køres ad stort set samme strækning. Helligpeder-turen afkortes blot ved Helligpeder, mens
Hammershusturen fortsætter til Hammershus.
For begge ture gælder, at du følger cykelrute 10
fra Rønne mod Hasle. De første 10 km er på gode
skovstier gennem Blykobbe Plantage og Hasle
Lystskov. Langs Blykobbe Plantage ligger Antoinette Strand. Stranden fortsætter hele vejen via
Hasle Lystskov, som både er navnet på skoven og
stranden til Hasle.
I Hasle Lystskov ligger søerne Smaragdsøen,
Safirsøen, Pyritsøen og Rubinsøen. Fire åndehuller, hvor du kan fiske (husk fiskekort til
Smaragdsøen, som kan købes hos Bornholms Velkomstcenter) og nyde din frokost. Hvis fiskene
ikke bider på krogen, kan du slå et smut omkring
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røgeriet i Hasle.
I Hasle kan du også krydre opholdet med et
besøg på kunsthåndværkernes udstillingssted
Grønbechs Gård.
Når cykelruten går over på den lille idylliske
asfaltvej, der løber kun få meter fra vandet, kommer du til Helligpeder Havn. Det er et lille fiskerleje med en nyrestaureret havnehytte og små
beboelseshuse med hver deres røgeriskorsten.
Et meget charmerende og autentisk lille stykke
Bornholm. Stedet tillægges meget stor kulturhistorisk, miljømæssig og landskabsmæssig værdi.
Herfra går Helligpederturen tilbage til Rønne.
Du kan vælge enten at tage den samme vej tilbage til Rønne som du kom ad, eller fortsætte op
til Helligpeder og snuppe landevejen hjem. For at
nå derop skal du op ad en stejl bakke, der trækker tænder ud. Det er god træning at tage bakken
helt til toppen - den er på knap 70 højdemeter!
Bakken kan tages flere steder. Enten fra Helligpeder Havn eller fra Teglkås Havn lidt længere
nede ad asfaltvejen.
Hammershusturen fortsætter enten på grusveje ad cykelrute 10 eller ad landevejen (hvis du
har været omkring Helligpederbakken, hvor vendepunktet er for Helligpederturen). Cykelrute 10
fortsætter til Jons Kapel op over 22% stigningen. I
klart vejr kan du nyde udsigten til Sverige.
Ved Jons Kapel kan du stille cyklen, hvor trappen starter ned til klippeformationen og opleve
klipperne til fods. Du kan også gå videre ind til
Blåskinsdalen og Ringebakkerne.
Turen går direkte tilbage til Hasle og videre til
Rønne hjem ad landevejen. Du kan naturligvis
også vælge at cykle samme vej tilbage ad den
smukke cykelrute, hvis du har mod på alle bakkerne en gang til!

Gretha’s
Pension

Nygade 7,
Sandvig
3770 Allinge
Tlf. 5648 1010

Masser af bornholmske
kvalitetsprodukter

Stort udvalg af oste
– smag før De køber …

www.grethaspension.dk
info@grethaspension.dk

Café
Te
Te butik
butik

Mobil ostebil rundt på øen
Onsdag: Kl. 10-13 Allinge
Kl. 14-16.30 Gudhjem
Torsdag: Kl.10-13 Aakirkeby
Kl.14-17.30 Nexø
Lørdag: Kl. 9-13 Svaneke
Ring og bestil tlf. 56 95 05 99 eller besøg
Østergade 40B, Rønne · www.ostehjoernet.dk

CYKELUDLEJNING
RACERCYKLER
E-BIKES

SALG
REPARATION

Bornholms
Bornholms mindste
mindste café
café
ii den
smukkeste
den smukkeste natur
natur

kaffe
te
kage

CYKLER TIL HELE FAMILIEN
Gudhjem
Svaneke
Balka
Gudhjem Feriepark Søndergade 14
Kannikegårdsvej 10
Tlf. +45 56 48 54 44 Tlf. +45 56 49 75 74 Tlf. +45 56 49 44 74

China
China Tea
Tea House
House

Stavsdalvej 25, Østerlars,,
3760
3760 Gudhjem
Gudhjem






www.bosscykler.dk
info@bosscykler.dk
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Anbefalet rute 3

Pedersker - Dueodde
- Pedersker
31 km

31 km asfalt · 0 km grusvej

Dueodde-turen har start og mål i Pedersker. Men
du kan naturligvis hoppe på den hvor som helst.
Turen kan tilbagelægges på 1,5 time af den erfarne motionist.
I Pedersker ligger den smukke gamle hollandske mølle, Kirkemøllen, som du kan nyde synet af
fra vejen. Der er ikke offentlig adgang til den. Du
kan til gengæld besøge Pedersker Kirke, som er
en flot gammel kampestenskirke fra 1150 med et
tårn fra 1500-tallet og et våbenhus fra 1864. Der
er flere seværdigheder i Pedersker, som du kan
lave afstikkere til. Du kan fx besøge vingården
og Ringborgen, som du kan læse mere om under
cykelrute 24.
Tilbage på ruten krydser du nu Ølenevejen.
Hvis du fortsætter ad den i retning af Østermarie og drejer til højre ad Rønnevej, kan du opleve
Egeby Stubmølle, som er fra 1787. Den fungerede
som kornmølle frem til 1920’erne. Den er offentlig
tilgængelig, men du kan ikke komme ind i den.
I Nexø kan du gøre holdt og opleve Bornholms
andenstørste by. Læs mere om Nexø på næste
side.
Inden du når Snogebæk, kommer du forbi
Hundsemyre på højre side af cykelstien. Det er
en stor tørvemose, hvor et bredt udsnit af de fuglearter, der lever på Bornholm yngler. Heraf en
del ænder, gæs, hejrer og skarver. Der er en lille
vandrerute rundt om mosen som dog er lukket
fra 15. marts til 15 juli.
Turen fortsætter ad en hyggelig cykelsti gennem skov- og sommerhusområder til den lille
hyggelige by Snogebæk. Her kan du lade cyklen
stå og hoppe i bølgen blå ved Balka Strand.
Herefter går turen til Dueodde, som er et utroligt område med kilometerlang sandstrand, klitter
og skov. Der er både mulighed for at gå nogle gode
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ture, nyde det fantastiske vue fra fyrtårnet og få
sig en dukkert.
På vej tilbage til Pedersker kommer du forbi
Slusegård Vandmølle. Den er fra starten af
1800-tallet og blev fredet i 1956. Den fungerede
som kornmølle og havde endvidere et ørredhus
samt et hus til udklækning tilknyttet. Møllen kan
opleves udefra.
Dueodde Fyr

Anbefalet rute 4 - Paradisbakkerne

Nexø - Paradisbakkerne - Nexø
16 km

15 km asfalt · 1 km grusvej

Denne lille tur til Paradisbakkerne byder på en
utrolig smuk natur og mange oplevelser på kort
tid. turen har start og mål i Nexø, og den kan
tilbagelægges på 30 - 45 minutter af den erfarne
motionist.
Fra Nexø går turen ad Aarsdalevej langs havet
og dernæst ind i landet. På Oksemyrevej går det
opad! Herfra er der en god udsigt over havet.
I Paradisbakkerne er der tre markerede vandreruter på henholdsvis 3, 6 og 6,5 km. De starter
fra Klintebygård, hvor du kan parkere. Hvis du
har tid til det, bør du unde dig selv at gå en af
ruterne. Det er en hel verden for sig, der venter
derinde med bakker, lyng, store og små sprækkedale, klippepartier, små søer og udsigter, der
kan tage pusten fra enhver! I Paradisbakkerne
kan du opleve Rokkestenen, Majdalen, Gamleborg
og Gamledam.
Rokkestenen i Paradisbakkerne er den kendteste af øens rokkesten. Den vejer ca. 35 ton og
kan med lidt god vilje vippe en smule, hvis du
lægger kræfter i.
Majdalen er en smuk og ret stor sprækkedal.
Om sommeren kan du bl.a. finde tyttebær og blå-

bær i dalen.
Gamleborg er et usædvanligt godt udsigtspunkt over skoven og landet. Den fungerede som
tilflugtsborg i jernalderen, hvor folk og deres
husdyr kunne søge ly i krigstid.
Ved Gamledam kan du finde soldug, gul iris,
kragefod og kæruld langs bredden. Søen ligger
smukt omgivet af klipper og høje træer.
Fra Paradisbakkerne går turen tilbage til Nexø.
Nexø er den anden største by på Bornholm. Byen
har øens største fiskerihavn, og fiskefartøjer fra
hele Danmark leverer råvarer til byens fiskeindustrier. Værft, vodbinderi og andre virksomheder servicerer fiskere og fartøjer omkring havnen. På Torvet i Nexø føler du straks en anden
atmosfære end på havnen – her mærkes den lille
provinskøbstads ro. Torvet danner også centrum
for sommerens Østersøjazz og markedsdage med
underholdning. Under 2. verdenskrig blev en stor
del af Nexøs huse jævnet med jorden. Svenskerne
donerede 75 nye træhuse til byen, der den dag i
dag pryder gaderne med en palet af farver. Sommerfugleparken i Nexø er et besøg værd
især for familiens yngste.

Rokkestenen
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Anbefalet rute 5 - Østkystturen

Svaneke - Årsdale - Svaneke
22 km

22 km asfalt · 0 km grusvej

Østkystturen har start og mål I Svaneke, men
du kan naturligvis hoppe på den hvor som helst.
Turen kan tilbagelægges på 1 time af den erfarne
motionist.
Lige udenfor Svaneke ligger Listed, som er et
lille fiskerleje. Lige vest for byen passerer du en
røse og et antal bautasten kaldet ”Hellig Kvinde
og hendes bælla”. Sagnet fortæller, at den hellige
kvinde forvandlede sine børn til sten for at forhindre, at de blev slået ihjel.
Turen går videre gennem Bølshavn mod Randkløve. Turen drejer ind i landet, lige før du når til
Randkløve Skår, som er en 50 m lang og 3 m bred
sprækkedal. Lav en lille afstikker ind til skåret,
hvis du vil se en af Bornholms spektakulære små
naturperler. Du kan gå gennem sprækken, selvom pladsen er trang. Fra toppen af klippekanten
er der en fantastisk udsigt over skærgården. For
at komme ned til skåret må du stille cyklen og gå
derned ad redningsstien lidt nord for Bølshavn.
Følg skiltningen fra vejen.
Herfra går turen videre ind i landet mod Østermarie. Østermarie Kirke er fra 1891. Den står
sammen med ruinen af den gamle middelalderkirke fra 1200-tallet. Under nedrivningen af den
gamle kirke fandt man en række bevaringsværdige arkitektoniske detaljer, der gjorde, at man
fredede den og lod resten stå. Området omkring
kirken er en hel lille oase. Du kan bl.a. se fire runesten, som man fandt, da man rev den gamle
kirke ned.
Fra Lyrsbyvej kan du lave en afstikker ind
til bautastenene ved Louisenlund. Der er ca 50
bautasten - det er den næststørste samling af
bautasten på Bornholm. Louisenlund blev købt
af Frederik VII, da han besøgte Bornholm i 1851.
Stedet er opkaldt efter grevinde Louise Danner.
Turen fortsætter forbi Sankt Ibs Kirke. Den er
fra 1200 og udbygget i 1867. Kirken er bygget i
kampesten. I våbenhuset ses tre præstetavler.
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I Årsdale er der flere røgerier og en fiskerestaurant. I Årsdale ligger også en velbevaret
mølle fra 1877.
Turen slutter i Svaneke, hvor du kommer forbi
den hyggelige strand Hullehavn ved indgangen
til byen. Den lille sandstrand mellem klipperne er
opstået ved påfyldning af sand.
Svaneke er Danmarks østligst beliggende by
- og måske en af Danmarks smukkeste. De små
bindingsværkshuse er bygget på klippegrund,
derfor ligger de i forskellige niveauer. Byen bør
også opleves til fods. Gå en tur forbi kirken, møllen og stubmøllen. Nyd stemningen på torvet og
i de smalle gader, hvor små, spændende butikker
lokker - lige fra glas og keramik til tøj og antikviteter. Besøg også bolchekogeriet, og tag et hvil på
Svaneke Bryghus, der serverer hjemmebrygget
bornholmsk øl.
Svaneke Kirke*

Anbefalet rute 6 - Nordlandet rundt

Rø - Allinge - Olsker - Rø
26 km

23 km asfalt · 3 km grusvej

Nordlandet rundt har start og mål i Rø, men du
kan naturligvis hoppe på den hvor som helst. Turen kan tilbagelægges på 1,5 time af den erfarne
motionist.
Nordlandet rundt følger dele af cykelrute 10
blot i modsat retning. Turen fortsætter til Allinge,
hvor den drejer ind i landet.
Fra Allinge går turen lige forbi Moseløkken
Granitbrud. Det er et af de få granitbrud, som
stadig er i drift. Fra skovstien kan du på nært
hold følge med i arbejdet med at sprænge og
kløve granitten fri.
Området omkring Ravnedal cykler du lige igennem, når du fortsætter turen vestpå. Du kan evt.
lave en afstikker til det smukke naturområde
Slotslyngen på den anden side af landevejen.
Ravnedal er en sprækkedal omkranset af et meget smukt og kuperet område med klippesider på
15-20 m. Dalen kan opleves til fods, hvis du stiller
cyklen på p-pladsen ved hovedvejen. Der er et
skilt over området, som angiver hvor vandrespo-

ret går. Turen rundt og ned i dalen er 1,5 km - en
del af vandresporet følger cykelvejen.
Turen fortsætter nu til Olsker, hvor en af øens
fire rundkirker ligger. Den er med sine 26 m. den
højeste og mest elegante af de fire rundkirker.
Kirken er bygget ca. 1150, men er siden ombygget
og forstærket adskillige gange. Senest i midten af
1900-tallet, hvor bl.a. altertavlen blev udskiftet.
Der er ni skyttegab. Den øverste del af muren
har tydeligt været en del af det brystværn, der
omgav kirkens oprindeligt flade tag. Hvert år besøger omkring 25.000 gæster kirken.
Inden du atter når til Rø, passerer du Spellinge
Mose. Her går cykelstien med stejle klippevægge
på den ene side og mosen på den anden. I mosen
ses et rigt fugleliv, du kan bl.a. møde gøgen og
nattergalen. Hvis du har lyst til at opleve området til fods, kan du følge den afmærkede rute, der
løber rundt om mosen og langs cykelruten. Den
er på 3 km og kan tilbagelægges på ca. 1 time.
Sct. Ols Kirke
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Anbefalet rute 7 - Spellinge Mose

Rønne - Spellinge Mose - Rønne
32 km

28 km asfalt · 4 km grusvej

Turen til Spellinge Mose følger cykelrute 23 hele
vejen fra Rønne. Du kan vælge at tage samme vej
tilbage eller at lave en lille sløjfe via Krashavevej. Turen kan tilbagelægges på 1,5 time af den
erfarne motionist.
Turen går ad cykelstisystemet fra Rønne. Cykelstien fortsætter hele vejen til Nyker og igen
fra Klemensker til Spellinge Mose. Disse cykelstier er en del af det gamle jernbanespor, der blev
nedlagt i 1968. Nyd det! Bilerne er langt væk, og
du kommer helt tæt på den fantastiske bornholmske natur. Fra Nyker til Klemensker følger du hovedvejen på en nyanlagt cykelvejbane.
Den første by, du når til, er Nyker. Her ligger
en af Bornholms berømte rundkirker, Ny Kirke.
Den er den mindste af de fire rundkirker og samtidig den kirke, der bærer mindst præg af at have
været forsvarsværk. Den er formentlig fra slutningen af 1100-tallet. Den kraftige søjle i midten
af kirken er rigt dekoreret med kalkmalerier fra
flere perioder. Først i 1600-tallet fik kirken sit
kegletag, og i 1960 gennemgik inventaret en stor
renovering. I våbenhuset, som er yngre end selve kirken, står bl.a. en runesten og en pesttavle.
Herefter går turen til Klemensker, hvor Bornholms Andelsmejeri ligger. Her produceres der
mælk og mælkeprodukter til hele øen. Desuden
ligger Christiania Bikes, den cykelfabrik, der laver den kendte Christiania cykel, i udkanten af
byen. Klemens Kirke ligger midt i byen og er fra
1882. Den erstatter en ældre kirke, hvorfra bl.a.
alterstagerne, lysekronen og pesttavlen stammer. Udenfor kirken står to runesten.
Efter Klemensker er du tilbage på det nedlagte
jernbanespor, som fører dig gennem den dramatiske Kleven. Her går cykelstien mellem stejle
klippevægge og fører dig til den frodige Spellinge Mose. I mosen ses et rigt fugleliv, du kan
bl.a. møde gøgen og nattergalen. Hvis du har lyst
til at opleve området til fods, kan du følge den
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afmærkede rute, der løber rundt om mosen og
langs cykelruten. Den er på 3 km og kan tilbagelægges på ca. 1 time.
Fra Spellinge Mose følger du cykelrute 26 ind
gennem Rutsker Plantage. Hold øje med cykelskiltet på venstre hånd. Når du når til Krashavevej,
kører du til venstre mod Klemensker. På vejen
kommer du forbi den lille Krasmose. Fra Klemensker følger du samme vej tilbage til Rønne ad
cykelrute 23.
Spellinge Mose

Anbefalet rute 8 - Østerlars Kirke

Gudhjem - Østerlars - Gudhjem
27 km

22 km asfalt · 5 km grusvej

Over halvdelen af denne runde er lagt på de
etablerede cykelveje, der løber gennem landskabet helt afskærmet fra den øvrige trafik. Den
øvrige del af ruten er lagt på mindre biveje. Du
starter på cykelrute 10 fra Gudhjem mod Melsted.
Turen kan tilbagelægges på 1,5 time af den erfarne motionist.
Lige syd for Gudhjem ligger en lille sandstrand,
der strækker sig fra Melsted Havn til Melsted Badehotel. I den ene ende af stranden løber en lille
å ud i havet. Her kan børnene lege med at bygge
dæmninger. I den anden ende af stranden er der
en badebro, så du slipper for at gå ud på de runde
sten, der ligger på bunden. Fra badehotellets terrasse er der en pragtfuld udsigt over stranden og
Christiansø i det fjerne.
Fra Melsted følger du cykelrute 25 ind i landet.
Snart passerer du det smukke Stavehøl Vandfald.
Stavehøl er en 8 m høj og 2 m bred klippespalte,
i hvilken åens vand falder ned. Det er ikke øens
højeste vandfald, til gengæld har det et fald på
hele 3 m - et smukt syn. Fra vandfaldet kan du
gå en fantastisk tur langs Kobbeå ned til havet.
Kobbeådalen er en sprækkedal med stejle og flere
steder næsten lodrette sider.
I Østerlars kommer du forbi øens - og Danmarks
- største rundkirke. Læs mere om Østerlars Rundkirke under cykelrute 25.

Fra Østerlars Rundkirke kan du lave en afstikker til det nedlagte gnejsbrud, som ligger nord
for Østerlars Rundkirke. Følg cykelruten mod
Gudhjem og drej til venstre ad Stangevej. Følg
dernæst den markerede sti. Det nedlagte gnejsbrud fremstår i dag som en lille oase med lodrette klippesider. Gnejs er en finkornet bjergart,
der bl.a. består af kvarts. Den er karakteristisk
ved at være stribet.
Følg cykelrute 25 videre til Almindingen. I Almindingen er der oplevelser nok til hele og halve
dage. Du kommer ikke særligt langt ind i skoven,
før turen drejer af på cykelrute 26. Men du kan
lave en afstikker ind til bl.a. Ekkodalen, Gamleborg, Lilleborg og Rytterknægten. Du kan få en
folder med et kort over Almindingen hos Bornholms Velkomstcenter, Ndr. Kystvej 3 i Rønne og
hos øens turistbureauer.
Når cykelrute 26 passerer Sigtevej, følger du
den tilbage i retning af Gudhjem. Sigtevej løber
igennem Rø Plantage, som er domineret af træer,
lyng, klipper og smukke sprækkedale. Det kan
anbefales af stille cyklen og gå den afmærkede
rute rundt om den kunstige sø, hvor lodrette klippevægge rejser sig langs bredden.
Tilbage i Gudhjem kan du opleve en af øens
hyggeligste byer.
Gudhjem*
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Kør hvor du må

I naturen må du kun cykle på veje og stier.
Ingen cykling i vinteregeskoven på Ekkodalens skrænter.
Undgå at køre på afmærkede ridestier, vandreruter o.l. uden
for skovvejene.
Kør ikke på fortidsminder, gravhøje, diger og trapper.
Kør ikke i private skove fra solnedgang til kl. 6. næste
morgen. Middel

Kør ansvarligt

Tilpas din fart og hold afstand - færdselsloven gælder også i
naturen.
Cykel sammen - husk hjelm, telefon, 112-app og sundhedskort.
Skån sporene i meget våde perioder, brug kun de robuste spor
og skovvejene.

Kra

Rytterknægten
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der, i
, så

Sporene er lavet ud fra en vision om at skabe
kvalitet i stedet for kvantitet. Forvent derfor
maksimalt udnyttelse af Bornholms unikke klippeterræn.
Der tilføjes løbende nye spor, og allerede i 2018
vil spornetværket være fordoblet.
Ønsker man at forbedre sig, eller få det maksimale ud af sin kørsel kan man med fordel hyre en
underviser eller guide. Happy Trails!
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Mountainbikesporene ved Rytterknægten på og
omkring Rytterknægten er i rivende udvikling.
Sporarbejdet bliver lavet af Trailbuilders Bornholm i samarbejde med Naturstyrelsen og Destination Bornholm. Der bygges løbende, men lige
nu kan du køre 6 markerede spor.
Fra P- Pladsen starter et blåt loop, som bevæger sig igennem skoven og ender på Rytterknægten igen efter ca. 2,5 km. Halvvejs nede møder
man et rødt forbindelsesspor, som leder en op til
Rømers tableau. Herfra går der 5 spor ned mod
det blå loop i bunden.

Rågelundsvej

Sværhedsgrader
Let. Grundlæggende færdigheder:
Grusveje og singletracks. Moderate
stigninger, men kan omfatte korte stejle
strækninger. Belægning kan være løs, mudret, ujævn med mindre rødder og sten.
Middel. Den øvede MTB-rytter
Udfordrende op- og nedkørsler. Forvent
drops, huller, større rødder og sten, snævre
passager og singletracks. Alle forhindringer
kan køres med fuld jordkontakt ved lav
hastighed.
Svær. Ekspert MTB-rytter
Stejle og meget udfordrende op- og nedkørsler. Forvent drops, hop, huller, rødder og
sten med intense passager og singletracks.
Ikke alle forhindringer kan køres med fuld
jordkontakt.

33

MTB-sporet i Den Grønne Ring

Rundt omkring Rønne finder du det rekreative
område ’Den Grønne Ring’ - et område, som blev
etableret i forbindelse med DGI Landsstævnet på
Bornholm i 2002.
Området har tidligere huset en af Bornholms
største råstofindustrier nemlig udvindingen af
kaolin, som blev brugt til fremstilling af porcelæn. Udvinding af grus og kaolin er nu stoppet,
men hele området er efterladt med dybe grave,
bassiner og ikke mindst kunstige ’bjerge’ og
skrænter, som tårner sig op rundt omkring de
kunstige søer østnordøst for Rønne centrum.
Flere steder kan man tydeligt se det hvide lerlag,
kaolinen. Hele området er i 2014-15 blevet udviklet og renoveret. Man har blandt andet blotlagt
det kulturhistoriske landskab med ruiner, som
stadig står tilbage i området som et levn fra kaolin- og grus udvindingen, og man har etableret
et nyt stisystem i området. I denne sammenhæng
har DGI Bornholm etableret et spændende MTBspor med tekniske udfordringer.
Tekniske udfordringer for MTB-ryttere
Sporet er afmærket og starter på skovstier i
Hasle Lystskov, lige bag Nordskovens Campingplads i næsten havniveau. Sporet bevæger sig
igennem det stærkt kuperede terræn, henover
områdets højeste punkt ved Snorrebakken – for
igen at flade ud ad skovstier igennem Rønne
Plantage imod syd og ender ved havet lige syd
for sommerhusområdet Stampen. Herfra kan
man så på egen hånd køre nordpå henover
Galløkken langs med vandet rundt om havnen.
Første og sidste del af turen går ad naturlige
skovstier. Den midterste del er anlagt med flere
tekniske elementer: Kurver, burns, bumps, en
lille ’rockgarden’ og tekniske op- og nedkørsler.
Man kan vælge at køre hele det markerede spor
ca. 8 km fra nord til syd som én tur, eller man
kan vælge at prøve kræfter med den tekniske del
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rundt omkring de tre søer i området. Her er der
masser af muligheder for at køre på de anlagte
spor, dvæle og lege lidt ved et område - eller køre
rundt imellem de forskellige udfordringer. Ind
imellem de anlagte spor er der masser af terræn,
som appellerer til at køre ’offroad’ og måske finde
sit eget nye spor eller udfordring. Det er vores
håb, at alle som cykler i området vil være med
til at passe på det. Nogle steder vil der således
være udlagt grusdepoter, som man kan fylde lidt
op med på sporet, hvis der bliver mudret og vådt.
God fornøjelse på MTB rundt om Rønne!
© DGI Bornholm, april 2015

Skovlysporet

Med udgangspunkt på Hotel Skovly, 4 km
udenfor Rønne mod Allinge, kan du fra hotellets parkeringsplads køre mountainbikesporet “Skovly-sporet”.
Skovly-sporet tager dig via primært singletracks, gennem den smukke bornholmske
natur, forbi hyggelige fiskerhuse, langs
Østersøen, forbi 3 smukke søer og gennem
det nedlagte Hasle Klinkeværk, for til sidst
at ende på hotellets parkeringsplads igen.
Hele mountainbikeruten er markeret
med bornholmske egetræsstolper, med
piktogrammer, samt farvemarkeringer på
udvalgte træer. Mountainbikesporet er primært blåt, hvilket passer begyndere og let
øvede. Enkelte af nedkørslerne er markeret
med rødt, men en blå nedkørsel kan tilvælges, hvis dette ønskes.
Ved starten af mountainbikesporet er der
opsat oversigtskort samt brochureholder
med brochure over sporet.
Før eller efter turen på mountainbikesporet kan mountainbiken gennemgås på Hotel
Skovly’s “Pusleplads” hvor dæktrykket kan
kontrolleres, gearet indstilles og cyklen
vaskes. Puslepladsen er etableret i 2017 og
kan frit benyttes af dem som kommer forbi.
Hvis uheldet er ude, og du mangler en
slange, et kædeled eller lappegrej, kan det
købes i hotellets reception, som også tilbyder energi-shots, sodavand, kage og guf.
Medbring din cykelguide i receptionen, så
byder hotellet på en gratis kop kaffe, til dig
og dit selskab.
Har du spørgsmål til “Skovly-sporet” kan
du ringe til 5695 0784.

Rød nedkørsel
Blå nedkørsel

Hotel Skovly
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Anbefalet rute 9

Børneruten
112 km

97 km asfalt · 15 km grusvej

Joboland

Børneruten følger dele af cykelruterne 10,
21,23,24, 25 og 26. Du kan læse meget mere om seværdighederne under de pågældende ruter samt
se deres placering på kortet.
Børneruten er et forslag til en 7 dages cykelferie for hele familien, hvoraf den sidste dag er afsat til at opleve øens hovedstad. Rønne. Den korteste etape er 6 km, den længste er 33 km. Det er
korte afstande med plads til at sove længe, gøre
stop undervejs og nyde naturen. Og så er der ikke
særlig mange stejle bakker. Ruten er lagt på gode
cykelstier, mange af dem væk fra bilerne. Der er
plads til, at I kan køre ved siden af hinanden og
have cykelanhænger med.
1. etape: Rønne - Bådsted: 20 km
(Inkl. smut til Rokkestenen: 24 km)
Fra Rønne følger I Nordre Kystvej nordpå og forsætter ligeud i krydset ved Haslevej. Få meter
efter ses det første cykelskilt ind til højre. Det er
cykelvej 23 mod Rø. Efter ca. 6 km kommer I til
Nyker, hvor turen går forbi rundkirken. Her kan
I oplagt gøre stop og se den smukke kirke, som
er Bornholms mindste rundkirke. Følg ruten ad
den gamle jernbanestrækning videre til Stenby
lige efter Spellinge Mose, hvor klippevæggen rejser sig på venstre hånd. Her er et cykelskilt, der
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peger mod Olsker. Hvis I følger denne, cykelrute
26, få kilometer, kommer I ind til en af Bornholms
kendte rokkesten.
Kør tilbage til cykelvej 23 og fortsæt ligeud helt
til kysten, (hvor cykelrute 23 fortsætter til højre
mod Gudhjem). Herude ligger Helligdomsklipperne ved siden af Bornholms Kunstmuseum, som
også er et besøg værd for hele familien.
Fortsæt nordpå mod Bådsted, hvor campingpladsen ligger. Her er der mulighed for
at tilbringe natten og samtidig tage et smut til
stranden.
2. etape: Bådsted - Gudhjem - Østerlars
- Svaneke: 33 km (Genvej 28 km)
Fra Bådsted følger I cykelrute 10 sydover til Gudhjem. Gudhjem er børnerutens nok mest bakkede
område, og det er forbudt at cykle ned i byen. Så
hop af i stedet, og træk cyklen.
Fortsæt dernæst fra Gudhjem ad cykelrute 10 til
Melsted. I Melsted ligger Melstedgård, som er et
sjovt sted for børn. Her kan I opleve årets gang
på en bornholmsk gård for 100 år siden.
I Melsted drejer I af mod Østerlars på cykelrute
25. I Østerlars ligger Bornholms største rundkirke. Lige i nærheden ligger også Bornholms
Middelaldercenter, som er en autentisk opbygget
middelalderby. Her kan I se, hvordan folk levede
i 1050 til 1500. I kan få svar på, hvilket tøj de gik
i, hvad de arbejdede med, og hvordan de boede.
Der er masser af aktiviteter for børn fra forår
til efterår, bl.a. lege, kamptræning, gøgleri og
brødbagning.
Fra Østerlars kan I enten vælge at tage den
direkte vej mod Svaneke, så er den samlede
dagsetape kun
28 km. Den smukke - og mest cyklistvenlige vej
- er dog at cykle et par kilometer tilbage ad cykelrute 25 til Melsted og dernæst følge cykelrute
10 østpå til Svaneke. I Svaneke er der mulighed

Melstedgård

for at overnatte på både campingplads, vandrerhjem og hotel.
3. etape: Svaneke - Joboland/Brændesgårds
haven - Svaneke: 6 km
Børnerutens tredje etape er kun 6 km lang. Det er
således oplagt at tage to overnatninger samme
sted. Så kan I lade jeres pakkenelliker stå, mens I
cykler til Joboland. Her kan både børn og voksne
nemlig tilbringe mange timer og ofte en hel dag.
4. etape: Svaneke - Nexø: 9 km
Følg dernæst cykelrute 10 sydpå til Nexø. Her er
der ligeledes mulighed for at overnatte på campingplads og på hotel, hvis I stopper i Snogebæk.
I Nexø ligger Bornholms Sommerfuglepark. Her
kan I gå frit omkring mellem farverige sommerfugle og tropiske fugle, bl.a. papegøjer. Det er
sjovt at følge med i sommerfuglenes liv fra puppe
til færdigudklækket sommerfugl.
5. etape: Nexø - Aakirkeby: 14 km
Følg cykelrute 21 fra Nexø til Aakirkeby. I Aakirkeby ligger NaturBornholm. Her kan I opleve dyr,
der har levet på Bornholm i løbet af de sidste 1700
millioner år. Fx dinosaurer, krokodiller, vildsvin
og rensdyr. Arterne har ændret sig i takt med,
at naturen har ændret sig. Det kan I alt sammen

opleve i tidsmaskinen gennem billeder og lyd. I
nutidshallen kan I se, hvordan den bornholmske
natur ser ud i dag - fra granitarterne i undergrunden til landskabstyper og dyreliv.
6. etape: Aakirkeby - Pedersker - Rønne:
30 km (Genvej 16 km)
Hvis I her på feriens sidste etape har friske ben,
så kan I vælge at cykle den smukke tur langs kysten tilbage til Rønne.
I starter således med at følge cykelrute 21,
som efter få kilometer går over i cykelrute 24.
Denne går over i cykelrute 10 i Pedersker. Inden
I begiver jer af sted mod Rønne, kan I gøre holdt
i Pedersker og se Kirkemøllen og evt. cykle mod
Poulsker og se Ringborgen.
8 km inden I når til Rønne, kan I dreje af mod
kysten til Arnager. Her ligger røgeriet, hvor der
er mulighed for både at se, dufte og til sidst smage de lækre bornholmske sild.
Synes I, at turen langs kysten til Arnager er
for lang, kan I også vælge at følge cykelrute 21
fra Aakirkeby til Rønne. Her kommer I forbi en af
øens fire rundkirker i Nylars.
I Rønne er der utallige overnatningsmuligheder, både camping, privat indkvartering, vandrerhjem og hoteller.
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OPLEV DANMARKS ØSTLIGSTE PUNKT

Op til flere daglige afgange
fra Gudhjem
Bornholm: 5648 5176
www.christiansoefarten.dk

Mod nye horisonter
Toward new horizons
Gegen neuen Horizonten
Ku nowym horyzontom
11

ystad - rønne
esbjerg - fanø
køge - rønne
kalundborg - samsø
sassnitz - rønne
bøjden - fynshav
spodsbjerg - tårs

12
Færgen sejler til tid med familien, lang weekend og Bornholm, til smuk natur, strand
og Fanø, til skov, saltvand og
Samsø, til hyggelige byer og
Als og til madkurv, udflugter
og Langeland. Tag Færgen.
Den er i havn om få minutter.
www.faergen.dk
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Bus hver time mellem de større byer på Bornholm.
Busforbindelser til og fra færger i Rønne og fly i Bornholms
Lufthavn.
Se køreplanerne på www.BAT.dk
Planlæg din rejse på www.rejseplanen.dk

TAG CYKLEN MED BAT
Husk at du kan tage cyklen
med de regionale busser på
Bornholm.
Der kan normalt være 4-5
almindelige cykler med pr. tur.
Det er da godt at vide, hvis du
pludselig skulle få brug for et
hvil undervejs på turen!

Reserver plads til din cykel på
www.BAT.dk
Betal og udskriv billet før rejsen.
– Sådan, helt enkelt.

BAT - din bus på bornholm

Munch Petersens Vej 2 · 3700 Rønne · Tlf. +45 5695 2121 · post@bat.dk

