
 

1 dzień 

Dworzec PKP Warszawa Centralna godz. * - Dworzec PKP Świnoujście *  

Poranna zbiórka na Dworcu PKP Warszawa Centralna i ruszamy w drogę na podbój Bornholmu. Po 

dojeździe do Świnoujścia przesiadamy się na nocny prom do Ystad. Pierwszą noc spędzamy na 

pokładzie promu. 

Osoby z innych części Polski dojazd ustalają wcześniej z organizatorem. 

*godziny odjazdów zostaną podane po ustaleniu rozkładu jazdy pociągów przez PKP. 

2 dzień  

Prom Ystad - Ronne 

Trasa: około 20 km; Ronne - Camping Aakirkeby 



Po całej nocy na promie przesiadamy się do drugiego promu, który przetransportuje nas już 

bezpośrednio na wyspę Bornholm. Z Ronne mamy około 20 km do naszego miejsca kempingowego. Tu 

stawiamy nasze namioty, w których spędzimy nasze najbliższe noce. 

3 dzień 

Trasa: około 65km, Camping Aakirkeby - Gudhjem -  Camping 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 36km; Camping  Aakirkeby - Dueodde - Camping Aakirkeby 

Po śniadaniu kierujemy się na plażę w Dueodde. Uznawana jest ona za  najpiękniejszą plażę morza 

Bałtyckiego. Słynie ona z białego, bardzo drobnego piasku, a woda w Bałtyku jest tutaj czysta.  

5 dzień 

Trasa: około 50km, Camping Aakirkeby - Svaneke - Aarsdale -  Camping 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. 

6 dzień 

Trasa 0 km  

Tego dnia zostajemy na naszym campingu. Odpoczywamy od sidełka, ale nie znaczy to, że od rowerów. 

Poza standardowymi zadaniami podczas dnia jak zakupy, przygotowanie posiłków, czy organizacja 



kolejnego dnia, zajmujemy się porządkami w naszym obozowisku, uczymy się podstawowego serwisu 

rowerowego (np. wymiana dętki, łatanie dętki, serwis przerzutek, czyszczenie łańcucha etc.), a także 

zagramy w gry karciane, planszowe i sportowe. Poza tym dowiemy się: 

- jak posługiwać się mapą i odnaleźć kierunki w terenie  

- jak skutecznie rozpalić ogień 

- co zrobić, gdy zgubimy się w lesie 

- i wiele innych ciekawych tematów związanych  survivalem oraz podróżowaniem na rowerze. 

7 dzień 

Trasa: około 80 km; Camping Aakirkeby - Hasle - Hammershus - Sandvig - Ro - Camping 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 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 45km: Camping  Aakirkeby - Joboland - Camping Aakirkeby 

Po śniadaniu kierujemy się do Aakirkeby. Największe miasto położone w środkowej części wyspy. W 

średniowieczu pełniło funkcję stolicy Bornholmu. Aakirkeby zwane jest "miastem kwiatów" ze względu 

na organizowane tu targi kwiatów. W kwiatach tonie niemal całe miasto - rosną one na miejskich 

klombach, w przydomowych ogrodach - tworząc fantastyczną paletę barw. Co warto zobaczyć w 

Aakirkeby: najważniejszym miejscem w Aakirkeby jest kościół w stylu romańskim Aa kirke. Następnie 

wyruszamy na mały wypoczynek do położonego po drugiej stronie wyspy parku rozrywki zw. Joboland. 

W parku znajduje się między innymi ogromny basen (6000m²) z podgrzewaną wodą i licznymi 

zjeżdżalniami. Dodatkowo na terenie parku, poza pięknymi ogrodami, podziwiać można także różne 

zwierzęta, np.: małpy, papugi, lemury, lamy. Joboland oferuje wiele atrakcji, takich jak: ścieżka 

zdrowia, minigolf, pokazy magiczne, duże place zabaw. 

9 dzień 

  Trasa: około 45km; Camping Aakirkeby -  Nexo - Camping Aakirkeby 

Dzisiaj udajemy się do Nexo. Znajduje się tu największy na wyspie port rybacki. To on miał przede 

wszystkim wpływ na rozwój miasta poprzez powstałe w pobliżu portu zakłady przetwórstwa ryb. Na 

pewno zobaczymy charakterystyczne zabudowania miasta oraz odwiedzimy stary rynek, gdzie udamy 

się na pyszne lody.  

10 dzień 

Trasa ok. 20 km: Camping Aakirkeby - Ronne 

Prom Ronne - Ystad 



Prom Ystad - Świnoujście 

Mamy niemal cały dzień na przygotowanie się do drogi powrotnej. Ponownie noc spędzimy na promie. 

Sprzątamy po sobie obozowisko, syto posilamy się na drogę i powoli żegnamy się z wyspą. W trasie 

powrotnej odwiedzamy Ronne - 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.  

Wieczorem wypływamy z Ronne do Ystad, a stąd do Świnoujścia. 

11 dzień 

Dworzec PKP Świnoujście godz. * - Dworzec PKP Warszawa Centralna godz. * 

Z samego rana docieramy do Świnoujścia. Naszymi rowerami dojeżdżamy do Dworca skąd pociągiem 

wracamy do Warszawy. Zajmie nam to trochę czasu, ale na pewno będziemy mogli powspominać 

ciekawe przygody. 

 

*godziny odjazdów zostaną podane po ustaleniu rozkładu jazdy pociągów przez PKP.   

 

Przedstawiony program wyprawy jest programem orientacyjnym i może ulec zmianie w przypadku czynników 

niezależnych od organizatora 

 


