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Købmand 
Niclas Fuglsang 
Gartnervangen 10
3700 Rønne

I REMA 1000 har vi en klar holdning til de 
varer vi sælger og til vores om givelser. 
Det kalder vi discount med holdning! 

Og hos REMA 1000 i Rønne har købmand 
Niclas Fuglsang og Jens Christian Viborg 
stor fokus på de danske og lokale 
råvarer. 

Siden 2008 har REMA 1000 taget kampen 
op mod madspild og har igangsat flere 
initiativer. 

REMA 1000 støtter også lokal sporten 
på Bornholm, ligesom vi har indgået et 
samarbejde omkring støtte af de mange 
mad skoler på Bornholm i sommerferien.

Se mere på www.rema1000.dk

Åbent alle
 ugens dage     

 8-21

Købmand 
Jens Christian Viborg 
Åkirkebyvej 49
3700 Rønne
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Bornholm har det hele og meget mere…

Solskinsøen, Østersøen Perle, Danmarks Mallorca, 
kært barn har mange navne. Men har man ikke 
oplevet Bornholm på to hjul, er man virkelig 
gået glip af noget! Der er lidt for enhver smag. 
Om man er til flade lange stræk, stejle stignin-
ger, mudrede skovstier, ja Bornholm har faktisk 
det hele. Jeg arbejder som cykelsmed og bruger 
derfor en del tid sammen med mine 2 hjulede, da 
formen samtidig skal være tip-top klar til at cykle 
med Team Rynkeby til Paris i sommer.

Ønsker man en oplevelse i forskelligt terræn, 
kan man vælge at tage hele turen rundt om 
øen. Der er anlagt en skøn cykelsti hele vejen ad 
kysten, og her vil man få en lille bid af alt det 
forskellige Bornholm har at tilbyde cykelelske-
ren. Man får de lange lige strækninger på sydøst 
Bornholm, med marker så langt øjet rækker. På 
Nordbornholm møder man overskuelige stig-
ninger i smukke klippefremspring, helt tæt ved 
vandet. Stop op og hold pauser i de skønne hav-
nebyer og små fiskelejre hele vejen rundt, hvor 
man også ville kunne nyde sin frokost.

Er man derimod til skrappe udfordrende stig-
ninger og hårnålesving, der sætter gang i pulsen, 
skal man svinge en tur forbi Vang. Tag turen helt 
til bunden af granitbruddet, nyd udsigten fra 
Vang pier et øjeblik og tag så turen op igen. Her 
er syre i benene og hjertebanken garanteret så 
langt kræfterne rækker. Kan man ikke få nok af 
bakker, så er det bare at fortsætte på cykelstien 
fra Vang mod Allinge. Her kommer man igennem 
to smukke granitbrud. Har man stadig kræfter til 
mere, kan man slutte af med en tur op til Ham-
mer Fyr. Her er der igen en god chance for høj 
puls da det går op og op og op, men så heldigvis 
også ned igen efter man er blevet belønnet med 
en fantastisk udsigt over Østersøen og Sverige.

En oplevelse man heller ikke skal være for-
uden, er en tur ind i Bornholms stille og uberørte 
natur. Her er jeg særligt glad for en tur igennem 
Kleven. Det er en flad rute fra Klemensker til Rø 
som hele familien kan være med på. Det er op-
rindeligt en gammel jernbanestrækning der er 
sprængt ud igennem klipperne, heraf navnet Kle-
ven, eller ”Klævan” på bornholmsk. Her kommer 

man først forbi Spellinge mose, der er et smukt 
åbent vådområde. Herefter lukker skoven sig tæt 
hvor meterhøje klipper møder jer med lyden af 
rislende åer. Her er der alverdens grønne frem-
spring og ren idyl, som et lille eventyrland.  

Uanset hvad man vil udforske af terræn, kan 
Bornholm tilbyde det hele. Det er bare at hoppe 
op på cyklen og træde i pedalerne. Hvis det ikke 
skal være sport med høj puls på alle mine cykel-
ture, lokker jeg familien med til en stor is i den 
nærmeste by.

Vi ses på Bornholm, hilsen Dennis, Aksel og Luca.
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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 seværdighe-
der, 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 cykel-
rutenet, 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 mountainbike-
ruter. (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.  



6

24,8 km

Rute 10 - 1. etape

Rønne - Allinge

Turen Bornholm rundt er 104,5 km og kan tilba-
gelægges 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 tur-
cykel eller en mountainbike. Hvis du vil opleve de 
mange attraktioner og den enestående natur un-
dervejs, 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 Sa-
firsøen, 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 in-
teressante kvadratmeter. Den gamle købmands-
gård 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-

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 begyndel-
sen 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.

Hammershus besøgscenter ligger gemt i klip-
perne, men er ikke til at overse. Her kan man i 
udstillingen opleve historiens vingesus og få en 
fantastisk udsigt til borgen.

Allinges gamle huse og gader ligger malerisk på 
klipperne omkring havnen. Havnen er flittigt be-
søgt af lystbåde om sommeren. På gaderne foran 
havnen syder det af liv. Her er masser af butik-
ker, 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

11,6 km asfalt · 13,2 km grusvej
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Dansk smørrebrød, sandwich og burgere
Øl, vand, vin og drinks

Kaffe, the, varm chokolade og is

Besøg os eller bestil ud af huset

Se åbningstider på www.cafedgf.dk eller 
Facebook@cafedgf

Blomsterhave 7000 m2

& Kunsthåndværk

En Oase for cykelfamilien
Tag gerne madkurven med

Entré voksne 30,- (børn gratis u.16 år)

Kaffe + max. cookie kr. 25,-

Man.-fred. kl. 10-17

www.kraemmerhuset.com
Rønne 10 km <-> Gudhjem 13 km 

Skarpeskadevej 6, ved Årsballe 
3700 Rønne · Tlf. 5699 9433

Hammershusvej 86 · DK-3770 Allinge
kjaer@hotel-hammersoe.dk ·  www.hotel-hammersoe.dk 

Tel. +45 5648 0364

• 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

Se også vort udvalg af ferielejligheder og sommerhuse
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29,9 km

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-transmittere-
de 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 Dan-
marks 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 Ly-
seklippen, 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 arkitekto-
niske udformning. 

Gudhjem er en meget smuk, gammel fiskerby 
med charmerende stejle gader og røde tage. Fra 
havnen går båden til Christiansø og sightseeing-
båden til Helligdomsklipperne. l Gudhjem bør du 
give dig tid til en slentretur rundt i byens gader 

og opleve stemningen fra de små butikker, røge-
riet og caféerne.

Gudhjem - Ypnasted: 7,8 km
Stranden ved Kobbeå er en af Bornholms mere 
upåagtede strande. Selvom stranden er en ud-
præget klippestrand med en del sten i vandkan-
ten, 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 Sta-
vehøl 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 bin-
dingsværkshuse er bygget på klippegrund, der-
for ligger de i forskellige niveauer. Byen bør også 
opleves til fods.

Rute 10 - 2. etape

Allinge - Svaneke

Døndalen

Allinge

29,4 km asfalt · 0,5 km grusvej
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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

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
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20,1 km

Rute 10 - 3. etape

Svaneke - Dueodde

20,1 km asfalt · 0 km grusvej

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 fiskefar-
tøjer fra hele Danmark leverer råvarer til byens 
fiskeindustrier. Værft, vodbinderi og andre virk-
somheder servicerer fiskere og fartøjer omkring 
havnen. 

På Torvet i Nexø føler du straks en anden at-
mosfære 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 bade-
strand, som ligger i læ for sommerens domine-
rende 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-

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. Stran-
den strækker sig over flere kilometer på begge 
sider af øens sydspids. Fra den store hovedpar-
kingsplads 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.

Ved Vigehavn, Svaneke

Dueodde
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BORNHOLMERTÅRNET

• Bornholms bedste udsigt
• Rappelling
 Vælg mellem 6, 18, 35 eller 70 meter
• Tidligere topsikret militært anlæg
• Udstillinger om den kolde krig
• Oplev også fyrtårnet fra 1879
• Legeland med hoppeborg

  Erlebe eine ehemalige Militär ein richtung. 
Sehe die hoch gesicherten Räu   me aus dem 
Kalten Krieg, von wo aus die alten Warschauer-
Paktländer abgehört wurden. Ausstellungen 
des 2. Weltkrieges und des Kalten Krieges.
Komme und sehe den ersten in Russland 
gebauten MIG15 Jagd� ieger, der 1953 im 
Westen landete. Nehme den Aufzug oder die 
Treppe in den 70 Meter hohen Turm und 
genieße die fantastische Aussicht auf Dueodde 
und ganz Ostbornholm. Wir haben auch ein 
Spiele land mit einer Hüpfburg und einem 
24-Loch-Minigolfplatz.

 Explore a recently decommissioned 
military installation. See the high-security 
facilities from the Cold War, when the 
countries of the Warsaw Pact were under audio 
surveillance. Exhibitions on the Second World 
War and the Cold War. Come and see the � rst 
Russian-built MiG-15 to have landed in the 
West (1953). Take the elevator or the 405 steps 
up the 70m-tall listening tower to enjoy the 
fantastic view of Dueodde beach and all of 
eastern Bornholm. We also have a play  land 
with a bouncy castle and a 24-hole minigolf 
course.

Oplev et tidligere militært 
anlæg.  
Se de top sikrede lokaler 
fra den kolde krig, hvor der 
blev lyttet mod de gamle 
Warszawapagt lande. 
Udstillinger om 2. verdens- 
og den kolde krig.
Kom og se det første russisk 
byggede MIG15 jager� y der 
landede i vesten i 1953.
Tag elevatoren eller de 405 trin 
op i det 70 m. høje lyttetårn 
og nyd den fantastiske udsigt 
over Dueodde og hele  
Øst bornholm.

Strandmarksvejen 2 
3730 Nexø 

Tlf. 4020 5240 

OPLEVELSESCENTER FOR HELE FAMILIEN

Rappelling

MINIGOLF

Bornholms eneste 

24-huls bane

Åbent se: bornholmertaarnet.dk
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29,7 km

Rute 10 - 4. etape

Dueodde - Rønne

29,7 km asfalt · 0 km grusvej

Dueodde - Pedersker: 9,5 km
Slusegård Vandmølle er fra starten af 1800-tal-
let. Den blev fredet i 1956. Den fungerede som 
kornmølle og havde endvidere et ørredhus 
samt et hus til udklækning tilknyttet. Når ør-
rederne var store nok, blev de sluppet ud. Ør-
reder 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.

Pedersker - Rønne: 20,2 km
Udenfor Pedersker ligger vingården Lille Gade-
gård. Her kan du på ægte sydlandsk manér op-
leve, 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. Døbefon-
den 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 lan-
devejen. 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.

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 born-
holmerne sælger deres egne produkter som fx 
rapsolie, fisk, ost og honning. Der er desuden 
udendørs servering fra de mange caféer og re-
stauranter om sommeren.

Rønne
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Cykeludlejning

Dorrit

CYKELUDLEJNING
Alt til cykelturen

Cykelreparationer

FAHRRADVERLEIH
Alles für die Radtour

Wir führen Fahrrad-Reparaturen aus

Storegade 21, 3720 Aakirkeby
Tel. +45 5697 0047

www.lejcykler.dk

VI SES PÅ...

SEGENVEJ 41 · 3720 AAKIRKEBY
bornholmsbrandpark.dk

VERDENS MINDSTE 
TRAVBANE

DIE KLEINSTE TRABRENNBAHN DER WELT

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

www.bakkaroegeriet.dk

Åbent hver dag fra kl. 11.00
Arrangementer i juli og august

Se mere på www.bakkaroegeriet.dk

Røgeri og spisested

Besøg vores pastafabrik og gårdbutik

Aarsdalevej 81, 3740 Svaneke
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32 km

Rute 21

Rønne - Nexø

32 km asfalt · 0 km grusvej

Rute 21 løber på en del af det gamle jernbane-
spor 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 er-
farne motionist.

Rønne - Aakirkeby: 15,7 km
Cykelrute 21 løber ud af Rønne by ad Aakirkeby-
vej gennem Rønne Plantage og Blemmelyng. Læs 
mere om Rønne under cykelrute 10.

Blemmelyng er navnet på den skov, som cy-
kelruten går igennem lige efter du har pas-
seret Bornholms Golfklub i udkanten af Rønne. 
Blemmelyng grænser op til andre skovområ-
der, herunder Onsbæk Plantage, Rønne Plan-
tage 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-

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 cen-
trum 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 skildpad-
der 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 granit-
fjeld 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 Ølene-
vejen 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 fiskefar-
tøjer fra hele Danmark leverer råvarer til byens 
fiskeindustrier. Værft, vodbinderi og andre virk-
somheder servicerer fiskere og fartøjer omkring 
havnen. På Torvet i Nexø føler du straks en an-
den atmosfære end på havnen - her mærkes den 
lille provinskøbstads ro.

Nexø Kirke*
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33 km

Rute 22

Robbedale - Årsdale

16,3 km asfalt · 16,7 km grusvej

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 ve-
jen. 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 be-
søge den gamle festplads Christianshøj, verdens 
mindste travbane eller seværdighederne beskre-
vet herunder. Du kan hente en folder om skoven 
hos Bornholms Velkomstcenter, Ndr. Kystvej 3 i 
Rønne og hos øens turistbureauer.

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. Indgan-
gen ligger overfor traktørstedet Ekkodalshuset. 
Ekkodalen er nok den kendteste sprækkedal på 
Bornholm. Den er næsten 10 km lang og i særde-
leshed 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 Ryt-
terknægten, som er det højeste punkt på Born-
holm, 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.

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 Paradis-
bakkerne er der tre markerede ruter på hen-
holdsvis 3, 6 og 6,5 km. De starter fra Klinteby-
gård, 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 kendte-
ste 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 fiskere-
staurant. I Årsdale ligger også en velbevaret 
mølle fra 1877.

Rytterknægten
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18,8 km

Rute 23

Rønne - Helligdommen

10,6 km asfalt · 8,2 km grusvej

Rute 23 starter på en del af et omfattende cykel-
stisystem i Rønne. Cykelstien fortsætter hele ve-
jen 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 føl-
ger 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 Born-
holms 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 rund-
kirker, 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 dekore-
ret med kalkmalerier fra flere perioder. Først i 
1600-tallet fik kirken sit kegletag, og i 1960 gen-
nemgik inventaret en stor renovering. I våben-

huset, som er yngre end selve kirken, står bl.a. en 
runesten og en pesttavle.

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 klippe-
vægge 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 om-
rådet og oplev Lyseklippen, Mågetårnet, Måne-
skinsklipperne og Kærlighedsbænken samt grot-
ten Sorte Gryde, hvor den sjældne bornholmske 
grotteedderkop lever.

Bornholms Kunstmuseum er en attraktion i 
sig selv med dets smukke beliggenhed og arki-
tektoniske 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 høje-
ste vandfald (et fald på 20 meter), der dog tager 
sig bedst ud om efteråret og vinteren, når der er 
meget nedbør.

Ny Kirke

Landevejene har meget lidt trafik*
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2,6 km

Rute 24

Pedersker - Munkeleddet

2,6 km asfalt · 0 km grusvej

Rute 24, som kun er 2,6 km lang, løber på en as-
falteret 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
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18 km

Lilleborg

Rute 25

Melsted - Aakirkeby

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 Almin-
dingen 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 Ba-
dehotel. 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 
klippe spalte, 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 

og en af de mest besøgte seværdigheder på Born-
holm 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 impone-
rende sprækkedal: Ekkodalen.

Der er timevis af oplevelser i denne fantasti-
ske skov. Du kan opleve Gamleborg, Lilleborg, 
verdens mindste travbane, Rokkestenen, Rytter-
knægten - 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 alle-
rede i 1100-tallet og var i de følgende århund-
reder 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 tor-
vet, 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 arki-
tekt Henning Larsen, som bl.a. står bag Operaen 
i København.
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24,5 km

Rute 26 løber ad isolerede skov- og biveje i fanta-
stiske naturområder fra Slotslyngen og Ravnedal 
i nord via Spellinge Mose til Almindingen midt på 
øen. Turen er forholdsvis bakket og kan tilbage-
lægges på ca. 1,5 time af den erfarne motionist.

Slotslyngen - Rutsker Højlyng: 9,6 km
Det særprægede naturområde Slotslyngen stræk-
ker 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 vir-
kelig 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 cy-
kelruten.

Ols Kirke (Olsker Rundkirke) er fra slutningen 
af 1100-tallet, men er siden ombygget og forstær-
ket adskillige gange. Senest i midten af 1900-tal-
let, 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 rokkeste-
nene i Rutsker Højlyng kan rokke længere, men 
de er stadigvæk et syn værd. Følg skiltet ind til 
den store rokkesten fra cykelvejen.

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-

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, klip-
per 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 impo-
nerende sprækkedal: Ekkodalen. Der er timevis 
af oplevelser i denne fantastiske skov, hvor du 
desuden kan opleve Gamleborg, Lilleborg, Rokke-
stenen, Rytter knægten - og ja, bare gå og cykle 
adskillige ture på små og store spor.

Ekkodalen

Rute 26

Slotslyngen - Almindingen

7,9 km asfalt · 16,6 km grusvej
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Cykelguider og cykeludlejning

Cykelguider:

Go Bornholm
Tlf. +45 29330991
www.gobornholm.dk

Bornholms Outdoor-
center
Smedeløkken 70
3770 Allinge
Tlf. +45 2617 9067
www.bornholmsoutdo-
orcenter.dk

Cykeludlejere:

Bornholms 
Cykeludlejning
Nordre Kystvej 5
3700 Rønne
Tlf. +45 5695 1359
www.bornholms-
cykeludlejning.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

Sandvig Cykeludlejning
Strandvejen 121
3770 Allinge
Tlf. +45 5648 0060
www.nordbornholmscy-
kelforretning.dk

Sømarkens Cykelud-
lejning
Søvangsvej 4, Østre 
Sømarken
3720 Åkirkeby
+45 21758790
www.soemarkenscykel-
udlejning.dk

Overnatnings-
steder med 
cykeludlejning:

Bornholms 
Familiecamping
Krogegårdsvejen 2
3730 Nexø
Tlf.+45 5648 8150
www.bornholms-
familiecamping.dk

Rosengaarden
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

Gudhjem vandrerhjem
Løkkegade 7
3760 Gudhjem
Tlf.+45 5648 5035
www.danhostel-
gudhjem.dk

Nordliv
Fælledvej 28
3790 Hasle
Tlf.+45 5694 0011
www.nordliv.com

Rønne Vandrerhjem
Arsenalvej 12 
3700 Rønne
Tlf.+45 5695 1340
www.danhostel-
roenne.dk

Svaneke vandrerhjem
Reberbanevej 9
3740 Svaneke
Tlf. +45 5649 6242
www.svanekevandrer-
hjem.dk

Dueodde Familie-cam-
ping og Hostel
Skrokkegårdsvejen 17
3730 Nexø
Tlf.+45 2014 6849
www.dueodde.dk

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

Hotel GSH
Strandvejen 79
3700 Rønne
Tlf. +45 5695 1913
www.greensolution-
house.dk

Gudhjem Feriepark
Jernkåsvej 1
3760 Gudhjem
Tlf. +45 5648 5444
www.gudhjem-
feriepark.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.hotelbalka-
strand.dk

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

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

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

Hotel Pepita
Langebjergvej 1
3770 Allinge
Tlf.+45 5648 0451
www.pepita.dk

Hotel Sandvig Havn
Strandpromenaden 5
3770 Allinge
Tlf. +45 5648 0301

Lyngholt 
Familiecamping
Borrelyngvej 43
3770 Allinge
Tlf. +45 5648 0574
www.lyngholt-cam-
ping.dk

Melsted Badehotel
Melstedvej 27
3760 Gudhjem
Tlf.+45 5648 5100
www.melsted-bade-
hotel.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

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

Rutsker Feriecenter
Kirkevej 6-12
3790 Hasle
Tlf.:+45 30 70 40 01
www.rutskerferiecen-
ter.dk

Sandkås Familiecamping
Poppelvej 2
3770 Allinge
Tlf. +45 5648 0441
www.sandkaas-
camping.dk

Sannes Familiecamping
Melstedvej 39
3760 Gudhjem
Tlf. +45 56485211
www.familiecamping.dk

Stammershalle 
Badehotel
Sdr. Strandvej 128
3760 Gudhjem
Tlf.+45 56484210
www.stammershalle-
badehotel.dk

Stavehøl
Stavehøl 3
3760 Gudhjem
Tlf. +45 22894256
www.stavehol.dk/
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De bornholmske vandrerhjem ligger perfekt til en tur
rundt langs øens smukke kyst.

Gode familieværelser · Gæstekøkken · Cykeludlejning · 
Mini-cykelværksted · Bagagetransport

WWW.BORNHOLMSKEVANDRERHJEM.DK

31 km

12 km

16 km

30 km

16 km

Svaneke
Vandrerhjem

+45 56496242

Nordliv
Hasle

+45 20618100

Rønne 
Vandrerhjem

+45 56951340

Rosengaarden
Boderne

+45 56974950

Gudhjem
Vandrerhjem

+45 56485035
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HOSTEL BORNHOLMHOSTEL BORNHOLM

BORNHOLMSKE VANDRERHJEM

Bo godt og billigt
i cykelferien
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48 km

Anbefalet rute 1 & 2

Rønne - Hammershus/
Helligpeder - Rønne

28 km asfalt · 20 km grusvej

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 Helligpe-
derturen på 1,5 time.

De to anbefalede ture Hammershus og Helligpe-
der køres ad stort set samme strækning. Hellig-
peder-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 Antoi-
nette Strand. Stranden fortsætter hele vejen via 
Hasle Lystskov, som både er navnet på skoven og 
stranden til Hasle.

I Hasle Lystskov ligger søerne Smaragdsøen, Sa-
firsøen, 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 kro-
gen, kan du slå et smut omkring 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, kom-
mer du til Helligpeder Havn. Det er et lille fisker-
leje med en ny restaureret havnehytte og små 
beboelseshuse med hver deres røgeriskorsten. 
Et meget charmerende og autentisk lille stykke 
Bornholm. Stedet tillægges meget stor kulturhi-
storisk, miljømæssig og landskabsmæssig værdi.

Herfra går Helligpederturen tilbage til Rønne. 
Du kan vælge enten at tage den samme vej til-
bage 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 træk-
ker 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 Hellig-
peder Havn eller fra Teglkås Havn lidt længere 
nede ad asfaltvejen.

Hammershusturen fortsætter enten på grus-
veje ad cykelrute 10 eller ad landevejen (hvis du 
har været omkring Helligpederbakken, hvor ven-
depunktet 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 trap-
pen 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 bak-
kerne en gang til!

Hammershus*
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   H O T E L

BALKA STRAND

Værelser – Restaurant
Familielejligheder

Afl åst cykelskur – Vaskeområde
Simpelt værksted

mail@hotelbalkastrand.dk
tlf. 56 494949

Masser af bornholmske
kvalitetsprodukter 

Stort udvalg af oste
–  smag før De køber …

Find os også i
Bornholms Torvehal, 

Gartnervangen 6, Rønne

Ring og bestil tlf. 56 95 05 99 eller besøg  
Østergade 40B, Rønne · www.ostehjoernet.dk
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31 km

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 er-
farne motionist.

I Pedersker ligger den smukke gamle holland-
ske 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 Østerma-
rie 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 fug-
learter, 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 gen-
nem 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 utro-
ligt område med kilometerlang sandstrand, klitter 
og skov. Der er både mulighed for at gå nogle gode 

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 3

Pedersker - Dueodde 
- Pedersker

31 km asfalt · 0 km grusvej
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16 km

Rokkestenen

Anbefalet rute 4 - Paradisbakkerne

Nexø - Paradisbakkerne - Nexø

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 vandre-
ruter 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, klip-
pepartier, små søer og udsigter, der kan tage pu-
sten fra enhver! I Paradisbakkerne kan du opleve 
Rokkestenen, Majdalen, Gamleborg og Gamledam.

Rokkestenen i Paradisbakkerne er den kendte-
ste 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 blåbær 
i dalen.

Gamleborg er et usædvanligt godt udsigts-
punkt 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 fiskein-
dustrier. Værft, vodbinderi og andre virksomhe-
der servicerer fiskere og fartøjer omkring hav-
nen. 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. Som-
merfugleparken i Nexø er et besøg værd

især for familiens yngste.
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22 km

Anbefalet rute 5 - Østkystturen

Svaneke - Årsdale - Svaneke  

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 for-
hindre, at de blev slået ihjel.

Turen går videre gennem Bølshavn mod Rand-
kløve. 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, selv-
om 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 Øster-
marie. Østermarie Kirke er fra 1891. Den står 
sammen med ruinen af den gamle middelalder-
kirke fra 1200-tallet. Under nedrivningen af den 
gamle kirke fandt man en række bevaringsvær-
dige 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 ru-
nesten, 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.

I Årsdale er der flere røgerier og en fiskere-
staurant. 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, møl-
len og stubmøllen. Nyd stemningen på torvet og 
i de smalle gader, hvor små, spændende butikker 
lokker - lige fra glas og keramik til tøj og antikvi-
teter. Besøg også bolchekogeriet, og tag et hvil på 
Svaneke Bryghus, der serverer hjemmebrygget 
bornholmsk øl.

Svaneke Kirke*
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26 km

Anbefalet rute 6 - Nordlandet rundt

Rø - Allinge - Olsker - Rø

23 km asfalt · 3 km grusvej

Nordlandet rundt har start og mål i Rø, men du 
kan naturligvis hoppe på den hvor som helst. Tu-
ren 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 igen-
nem, 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 me-
get 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 be-
søger 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 områ-
det 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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32 km

Anbefalet rute 7 - Spellinge Mose

Rønne - Spellinge Mose - Rønne

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 Krashave-
vej. Turen kan tilbagelægges på 1,5 time af den 
erfarne motionist.

Turen går ad cykelstisystemet fra Rønne. Cy-
kelstien fortsætter hele vejen til Nyker og igen 
fra Klemensker til Spellinge Mose. Disse cykelsti-
er 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 bornholm-
ske natur. Fra Nyker til Klemensker følger du ho-
vedvejen 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 sam-
tidig den kirke, der bærer mindst præg af at have 
været forsvarsværk. Den er formentlig fra slut-
ningen 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 sel-
ve kirken, står bl.a. en runesten og en pesttavle.

Herefter går turen til Klemensker, hvor Born-
holms Andelsmejeri ligger. Her produceres der 
mælk og mælkeprodukter til hele øen. Desuden 
ligger Christiania Bikes, den cykelfabrik, der la-
ver 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 stam-
mer. Udenfor kirken står to runesten.

Efter Klemensker er du tilbage på det nedlagte 
jernbanespor, som fører dig gennem den drama-
tiske Kleven. Her går cykelstien mellem stejle 
klippevægge og fører dig til den frodige Spel-
linge 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 

afmærkede rute, der løber rundt om mosen og 
langs cykelruten. Den er på 3 km og kan tilbage-
lægges på ca. 1 time.

Fra Spellinge Mose følger du cykelrute 26 ind 
gennem Rutsker Plantage. Hold øje med cykelskil-
tet på venstre hånd. Når du når til Krashavevej, 
kører du til venstre mod Klemensker. På vejen 
kommer du forbi den lille Krasmose. Fra Klemen-
sker følger du samme vej tilbage til Rønne ad 
cykelrute 23.

Spellinge Mose
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27 km

Anbefalet rute 8 - Østerlars Kirke

Gudhjem - Østerlars - Gudhjem

22 km asfalt · 5 km grusvej

Over halvdelen af denne runde er lagt på de 
etablerede cykelveje, der løber gennem land-
skabet 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 er-
farne motionist.

Lige syd for Gudhjem ligger en lille sandstrand, 
der strækker sig fra Melsted Havn til Melsted Ba-
dehotel. 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 ter-
rasse 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 Rund-
kirke under cykelrute 25.

Fra Østerlars Rundkirke kan du lave en afstik-
ker 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 gnejs-
brud fremstår i dag som en lille oase med lod-
rette 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 Al-
mindingen 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, Gamle-
borg, Lilleborg og Rytterknægten. Du kan få en 
folder med et kort over Almindingen hos Born-
holms 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 klip-
pevægge rejser sig langs bredden.

Tilbage i Gudhjem kan du opleve en af øens 
hyggeligste byer.

Gudhjem*
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Bed+bike

Cykelmærkeordningen Bed+Bike er med til at gi-
ve dig den bedst mulige cykelferie på Bornholm.

Bed+Bike viser vej til cykelvenlige overnat-
ningssteder, og vælger du et overnatningssted 
med det blå Bed+Bike skilt, er du sikker pÂ, at du 
kan stille din cykel i et aflåst skur, få dine dæk 

pumpet og låne værktøj til eventuelle reparatio-
ner.

Kør efter det blå Bed+Bike skilt!
På Bornholm finder du disse fem Bed+Bike over-
natningssteder:

Bornholm Tours
Sdr. Hammer 2G
3730 Nexø
www.bornholmtours.dk

Danhostel Sandvig
Langebjergvej 12, Sandvig
3770 Allinge
www.danhostelsandvig.dk

Møllers Dueodde Camping
Duegårdsvej 2, Dueodde
3730 Nexø
www.dueodde-camp.dk

Nexø Hostel
Gl. Rønnevej 17A
3730 Nexø
www.nexohostel.dk

Pension Slægtsgården
Østergade 3
3770 Allinge
www.slaegtsgaarden.dk

Kilde: www.danskturismefremme.dk

Outdoor Friends  
Har du overvejet, hvor du finder information 
om de gode outdoor-oplevelser, der både giver 
sved på panden, ro i sindet og helt enestående 
naturoplevelser? 

På Bornholm sætter vi en ære i at vejlede dig 
og give dig den absolut bedste ferieoplevelse, 
hvor aktiviteter i naturen er i højsædet.

På Bornholm hjælper vi hinanden for at give 
dig den helt rigtige vejledning og den gode out-
door-oplevelse. Vi kalder os selv Outdoor Friends 
- Vi er nemlig venner, der deler en passion for 
oplevelser i naturen og de aktiviteter den kan 
tilbyde netop dig.

Vil du vide, hvor du kan opleve klippeklatring, 
mountainbiking, dykning, kajak eller vandring? 
Eller hvordan du lettest kommer hen til en cy-

kelrute? Eller hvor det nærmeste turistbureau 
ligger? Du kan spørge os - Vi er dine Outdoor Fri-
ends på Bornholm.

Du kan se her, hvem vi er: https://bornholm.
info/outdoor-friends/

Ellers kan du kende os på mærket!

Vi glæder os til at byde dig velkommen!
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Du står her

Trailcenter Bornholm

Mountainbikesporene ved Rytterknægten i 
Almindingen byder på knap 20 km spor i alle 
sværhedsgrader. Sporarbejdet er lavet af Trail-
builders Bornholm i et samarbejde med Natursty-
relsen Bornholm, Bornholms Regionskommune og 
Destination Bornholm. Samarbejdet har resulte-
ret i 17 markerede spor.

Centrum for området er Rytterknægten, hvor-
fra man kan komme til de fleste spor. Herfra er 
der adgang til hele 3 grønne, 2 blå, 7 røde og 2 

sorte spor. Tager man op til Dyresølen kan man 
tilgå yderligere 3 sorte spor. Der er noget for en-
hver smag i Trailcenter Bornholm.

Sporene er lavet ud fra en vision om at skabe 
kvalitet i stedet for kvantitet. Forvent derfor 
maksimal udnyttelse af Bornholms unikke klip-
peterræn.

Ønsker man at forbedre sig, eller få det maksi-
male ud af sin kørsel kan man med fordel hyre en 
underviser eller guide. Happy Trails!
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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 porce-
læn. 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 udvik-
let og renoveret. Man har blandt andet blotlagt 
det kulturhistoriske landskab med ruiner, som 
stadig står tilbage i området som et levn fra kao-
lin- og grus udvindingen, og man har etableret 
et nyt stisystem i området. I denne sammenhæng 
har DGI Bornholm etableret et spændende MTB-
spor med tekniske udfordringer.

Tekniske udfordringer for MTB-ryttere
Sporet er afmærket og starter på skovstier i 
Hasle Lystskov, lige bag Nordskovens Camping-
plads 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 

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
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Skovlysporet

Med udgangspunkt på Hotel Skovly, 4 km 
udenfor Rønne mod Allinge, kan du fra ho-
tellets parkeringsplads køre mountainbike-
sporet “Skovly-sporet”.

Skovly-sporet tager dig via primært sing-
letracks, 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 pri-
mært blåt, hvilket passer begyndere og let 
øvede. Enkelte af nedkørslerne er markeret 
med rødt, men en blå nedkørsel kan tilvæl-
ges, hvis dette ønskes. 

Ved starten af mountainbikesporet er der 
opsat oversigtskort samt brochureholder 
med brochure over sporet.

Før eller efter turen på mountainbikespo-
ret 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 tilby-
der 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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112 km

Anbefalet rute 9 

Børneruten

97 km asfalt · 15 km grusvej

Børneruten følger dele af cykelruterne 10, 
21,23,24, 25 og 26. Du kan læse meget mere om se-
værdighederne under de pågældende ruter samt 
se deres placering på kortet.

Børneruten er et forslag til en 7 dages cykelfe-
rie for hele familien, hvoraf den sidste dag er af-
sat til at opleve øens hovedstad. Rønne. Den kor-
teste 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 for-
sætter 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 rej-
ser sig på venstre hånd. Her er et cykelskilt, der 

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 Helligdomsklipper-
ne ved siden af Bornholms Kunstmuseum, som 
også er et besøg værd for hele familien.

Fortsæt nordpå mod Bådsted, hvor cam-
pingpladsen 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 Gud-
hjem. 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 rund-
kirke. 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 cy-
kelrute 25 til Melsted og dernæst følge cykelrute 
10 østpå til Svaneke. I Svaneke er der mulighed 

Brændesgårdshaven
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for at overnatte på både campingplads, vandrer-
hjem og hotel.

3. etape: Svaneke - 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 Brændesgårdshaven. 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 cam-
pingplads og på hotel, hvis I stopper i Snogebæk. 
I Nexø ligger Bornholms Sommerfuglepark. Her 
kan I gå frit omkring mellem farverige sommer-
fugle 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 Aakir-
keby 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 granit arterne i under-
grunden 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 ky-
sten 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 sma-
ge 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 overnatningsmulighe-
der, både camping, privat indkvartering, van-
drerhjem og hoteller.

Melstedgård
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www.christiansoefarten.dk

ØPARADIS TUR/RETUR

Op til � ere daglige afgange
fra Gudhjem

Bornholm: 5648 5176

TAG 

BØRNENE 

GRATIS MED

29/6 - 1
1/8

på afgangen fra
 Gudhjem 

kl. 1
2.30

OPLEV DANMARKS ØSTLIGSTE PUNKT

Open daily from 11:00-22:00
Fyrvejen 5, 3730 Nexø

Tlf.: +45 5648 5510
www.DueoddeSteakhouse.dk

Dueodde
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TEJN
Tejn

PEDERSKER

ØSTERLARS

ØSTERMARIE

VESTERMARIE

SNOGEBÆK

GUDHJEM

SVANEKE

RØNNE

HASLE

KLEMENSKER

ALLINGE

AAKIRKEBY

RØNNE

NEXØ

Det lokale supermarked 
med den gode service
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Højevejen 4, 3740 Svaneke · Tlf. 5649 6076 · www.braendesgaardshaven.com

Bornholms Familie- og forlystelsespark
Aktiviteter for børn i alle aldre!

For åbningstider og priser – se www.braendesgaardshaven.com

Køb billetten online og få en gratis 
mellemsodavand. Når dagen i 
Brændesgårdshaven er slut, kan du for 
kr. 15,- købe et ”kom-igen kort”. 
Med dette kort kan du komme igen så 
mange gange, du ønsker for kun 
kr. 25,- pr. besøg.

Brændesgårdshaven er en kombination 
af et samlingssted for familien og en 
old school forlystelsespark, hvor børn 
og barnlige sjæle får sved på panden 
og et smil på læben.

Gå på opdagelse i Brændesgårdshavens 
zoo, hvor du fi nder 15 arter pattedyr 
og 32 arter fugle.

Brug dagen i vores 6.000 m2 store 
vandland, som er et paradis for 
vandhunde i alle aldre. I det 
opvarmede vand (opvarmes af 
Bornholms største solfangeranlæg) kan 
du tumle og plaske dagen lang, eller du 
kan nyde en forfriskning på terrassen.


