
                          Bornholm-Östersjöns pärla.
       
Resa till Bornholm på 4 dager den 26 maj – 29 maj 2022. Ön med de vidsträckta
stränderna och de pittoreska små byarna och vackra städer.

Dag 1. 
Vi startar tidig morgon för resa söderut. Ett litet kaffestopp med eget kaffe gör 
vi på någon trevlig plats. Väl framme i Ystad kör vi ombord på Bornholmsfärjan
där det finns möjlighet för egen lunch. Överfarten tar ca 3 timmar. Snart ser vi 
vackra Bornholm och vi stiger av färjan i den lilla staden Rönne. Framemot 
eftermiddagen checkar vi in på vårt hotell i Allinge där vi bor alla nätterna. Vi 
hinner att upptäcka staden med dess torg och de små gatorna med korsvirkehus 
eller en shoppingtur i någon butik. Middagen står framåt kvällen serverad på 
hotellet.

Dag 2. 
Efter en god frukost ska vi upptäcka Bornholm och vi åker nordöst längs havet 
till Hammershus som är nordeuropas största borg. Här bodde på medeltiden 
ärkebiskopar från Lund och det var bråk mellan danska kungen och 
ärkebiskoparna. Vid freden i Roskilde blev Bornholm svenskt några år.
Här spelas teater och konserter under den varma årstiden.
Allinge och Sandvig  är orter som är kända för sina långa sandstränder och höga 
klippor och den vackra strandpromenaden.
Gudhjem som kallas Bornholms vagga efter stora fiskeinkomster innan 
stormfloden 1872 ödelade alla hamnar. Lunch med rökad sill på grovt bröd med 
äggula som symboliserar solen njuter vi av innan vi åker tillbaka till hotellet där 
middagen serveras på kvällen.

Dag 3.
Bornholm är känd för sina vackra rundkyrkor och idag ska vi besöka Nylands 
rundkyrka med byggstil från Jerusalem. Vi följer kusten till Svaneke som är en 



hamnstad med 1000 innevånare. Det är en köpstad där köpmännen byggt stora 
köpmangårdar och där det går att göra fynd i de små butikerna.
Vattentornet som är byggt i trä kan man bestiga och njuta av utsikten.
Nexö är en större stad med 4000 innevånare. Stor fiskehamn som byggdes 1980 
men som idag har endast ett fåtal fiskebåtar.
Här bodde Martin Andersson Nexö som skrev ”Pelle erövraren”. Här kan vi se 
svenskhusen som skänktes av svenskarna då ryssarna hade bombat staden.
Gamla rökeriet med sina vackra skorstenar ser vi vid Strandveijen och vi gör ett 
besök och äter något gott till lunch. Vi lämnar Nexö och kommer snart åter till 
Rönne där vi även denna kväll har en trevlig middagsstund.

Dag 4.
Efter frukosten packar vi vårt bagage och lämnar hotellet för att åka med färjan 
åter till Ystad. Färden går hemåt och vi stannar för lunch på något trevligt ställe 
innan vi åter är på hemmaplan. Vi säger farväl efter fyra härliga dagar med 
många trevliga minnen och flera upplevelser rikare. 

Priset på resan är 5 400 kr och då är allt inräknat utom någon lunch.
Bokningsavgift på 500 kr inbetalas till mitt bankgiro 288-1811 när du vet att du 
vill göra denna trevliga resa.
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