
 

1 dzień 

Spotkanie na wyspie Rugii (Niemcy) w miejscowości Sassnitz (Neu Mukran), skąd całą grupą udamy 

się na prom, który dowiezie nas na wyspę Bornholm. 

*godziny spotkania zostaną Państwu przesłane na 4 tygodnie przed wyjazdem 

Trasa około 18 km Ronne - Camping Aakirkeby 

Po opuszczeniu pokładu kierujemy się do naszego punktu noclegowego. Camping Haregarde położony 

na uboczu urokliwego miasteczka Aakirkeby i oddalony jest około 18 km od stolicy Ronne. Trasa nie 

powinna nam zająć więcej niż 2h (w zależności od kierunku wiatru). Dojazd do naszego campingu, 

kwaterunek w domkach, bądź postawienie namiotów (opcja do wyboru). 

2 dzień 

Trasa: około 50 km 

Camping Haregade - Nexo - Balka - Dueodde - Camping Haregade Aakirkeby 

Po śniadaniu kierujemy nasze koła na wschód. Dzisiejszym celem jest miasteczko Nexo. Będziemy 

mieli możliwość zasmakowania tutejszej kuchni w jednej z najlepszych wędzarni na wyspie. 

Przejedziemy przez najpiękniejsze zakątki miasta i poznamy jego historię. Droga powrotna wiedzie 



południowym wybrzeżem, gdzie znajduje się uznawana za najpiękniejszą plaże morza Bałtyckiego - 

plaża Dueodde. Słynie ona z białego, bardzo drobnego piasku, który w zamierzchłych czasach był 

wykorzystywany w klepsydrach. Po spacerze na plaży oraz kąpieli w morzu wracamy na nasz camping. 

3 dzień 

Trasa: około 50km 

Camping Haregade Aakirkeby - Gudhjem - Camping Haregade Aakirkeby 

Dzisiejszym celem naszej podróży jest miasto Gudhejm. Droga do naszego celu wiedzie przez 

największy kompleks leśny Bornholmu - Almindingen. Na początku zajedziemy do pięknej doliny od 

nazwie EKKODALEN, gdzie usłyszymy niosące się głosy naszego echa. Następnie wdrapiemy się na 

najwyższy szczyt Bornholmu zw. Rytterknægten 162 m n.p.m. Przed dojazdem do miasta zatrzymamy 

się w Østerlars - gdzie znajduje się jeden z najsłynniejszych kościołów rotundowych. Stąd kierujemy 

się na Gudhejm. Miasto znane jest przede wszystkim ze swoich wędzarni, a także ze stromych uliczek i 

śródziemnomorskiego klimatu. Tu znajdziemy chwilę wytchnienia nad brzegiem morza i będziemy 

mogli spróbować śledzi z tutejszych wędzarni oraz skosztować największych lodów na wyspie. 

4 dzień 

Trasa: około 50km 

Camping Haregade Aakirkeby - Svaneke - Aarsdale - Aakirkeby 

Dzisiaj wybieramy się na najbardziej wysunięte na wchód części wyspy. Celem naszym są 

miejscowości Svaneke oraz Aarsdale. W drodze zajedziemy do zagrody Żubrów (są sprowadzone z 

Polski) i spróbujemy je zobaczyć w ich naturalnym środowisku. Svaneke zachowało swój dawny 

charakter i w związku z tym otrzymało w 1975 roku nagrodę Europejskiego Złotego Medalu. Z całą 

pewnością jest to zasłużona nagroda ponieważ zachowane domy, a nawet całe uliczki wyglądają jak z 

XVI i XVII wieku. Co zobaczymy: Svaneke Kirke - miejscowy kościół, dobrze zachowane fragmenty 

budowli pochodzą z 1350 roku. Z wieży kościoła na miasteczko spogląda symbol miasta - łabędź. 

Svaneke Bolcher - wytwórnia cukierków, prawdopodobnie najczęściej i najchętniej odwiedzane 

miejsce w mieście. Oprócz tego, że słodyczy można skosztować, warto także przyjrzeć się procesowi 

ich wyrobu. Opuszczamy Svaneke i kierujemy się w stronę Aarsdale (to tylko około 6km). Główną 

atrakcją turystyczną jest funkcjonujący młyn holenderski, w którym można zaopatrzyć się w pamiątki 

z wyspy. Po krótkim odpoczynku ruszamy w drogę powrotną. Przejeżdżamy przez Paradisbakkerne, 

czyli raj pagórków - zdaniem wielu uczestników jedna z najciekawszych tras. Tu możemy pozostawić 

na chwilę nasze rowery i udać się w około 30 minutowy spacer, gdzie znajdziemy ogromny głaz 

narzutowy Rokkestenen. Może wspólną grupą uda się go nam poruszyć. Po powrocie do rowerów, 

ruszamy w stronę naszego campingu. 

5 dzień 

Trasa: około 45km 

Camping Haregade Aakirkeby - Rønne - Nyker - Aakirkeby 

 Dzisiejszego dnia udajemy się do stolicy Bornholmu. Ronne to największe miasto wyspy, mieszka w 

nim ok. 15 tysięcy mieszkańców. Stanowi centrum kulturalno- administracyjne wyspy. W Rønne 

mieści się kino, teatr (powstał w 1823 r.), kryty basen, stadion, konsulaty. W mieście znajduje się 

także największy na wyspie port, z którego odpływają promy do Køge, Ystad a w sezonie letnim 

również do Sassnitz i Świnoujścia. Co zobaczymy w Rønne: przy samym porcie mieści się stara 

portowa kuźnia (budynek ma charakterystyczne kominy), wybudowano ją w 1735 roku i od czasu do 



czasu jest uruchamiana i odbywają się w niej pokazy dla turystów (Sverigsevej), latarnia morska przy 

(Havnebakken) z roku 1880 biała, charakterystyczna budowla przyciąga wzrok podróżnych 

dopływających do Rønne. Store Torv, najważniejszy punkt miasta, na rynku warto zobaczyć fontannę 

z 1908 roku oraz ratusz miejski wybudowany w 1834 roku, na uwagę zasługuje także kamienna rzeźba 

z bornholmskiego granitu. W budynkach stojących dookoła rynku swoje siedziby mają banki, są też 

sklepy, restauracje i kawiarnie. Rynek przez cały sezon letni tętni życiem, odbywają się na nim festyny 

i plenerowe koncerty. Z Ronne kierujemy się na północ do miejscowości Nyker, gdzie znajduje się 

najsłynniejszy kościół rotundowy wyspy. Po krótkiej wizycie wracamy na nasz camping. 

6 dzień 

Trasa: 0 km 

To dzień odpoczynku, relaksu i regeneracji. Dla chętnych osób czeka krótka przejażdżka. Tego dnia 

jest możliwość wybrania się na pobliską plażę, czy do centrum przyrodniczego Natur Bornholm. 

Więcej czasu wolnego pozwoli nam na wybranie się na pyszne bornholmskie lody, czy na zakup 

pamiątek. 

7 dzień 

Trasa: około 85 km 

Camping Haregade Aakirkeby - Hasle - Hammershus - Sandvig - Ro - Aakirkeby 

Najbardziej wymagająca trasa i najbardziej ekscytujące widoki. Szóstego dnia kierujemy się na 

najdalej wysunięty na północ kraniec wyspy. Po drodze mijamy Hasle i wybrzeżem docieramy do 

majestatycznego kompleksu ruin zamku Hammershus. W pogodny dzień można zobaczyć Szwecję. 

Na trasie spotykamy strome ściany klifów, a w tym najbardziej znany klif Jons Kapel, na który 

spróbujemy się dostać na naszych rowerach. Po krótkim odpoczynku przy zamku Hammerhshus i 

nacieszeniu oka widokami kierujemy się w stronę miejscowości Ro. W drodze powrotnej odwiedzamy 

miejsce zwane Helligdomsklipperne (Święte Skały). O ile pogoda pozwoli zażyjemy kąpieli w Bałtyku. 

Teraz czeka nas droga powrotna do naszego miejsca noclegowego.  

8 dzień 

Trasa około 18 km Camping Haregade - port w Ronne - Sassnitz 

Po złożeniu i wysprzątaniu swojego obozowiska żegnamy się z wyspą. Prom powrotny mamy o 

godzinie 8:00. Do Sassnitz docieramy około godziny 11:20. 

 

Trasa wyprawy jest trasą przykładową i może ulec zmianie w przypadku czynników niezależnych 

od organizatora. 

 

 


