
Uge 27 Vandring på Bornholm
Dato 3. juli 4. juli 5. juli 6. juli 7. juli 8. juli 9. juli

SØNDAG MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LØRDAG

07.00 Morgenaktivitet for de friske Morgenaktivitet for de friske Morgenaktivitet for de friske Morgenaktivitet for de friske Morgenaktivitet for de friske Morgenaktivitet for de friske

8.00 Morgenmad Morgenmad Morgenmad Morgenmad Morgenmad Morgenmad

9.00 -9.45 Morgensamling Morgensamling Morgensamling Morgensamling Morgensamling Morgensamling i spisesalen 

10.00-12.00
Gennemgang af vandreugen og 

oplæg om øen
Afrejse

12.00 - 13.00 Frokost

13.00 - 16.00

Almindingen -            7 km.                     

Ekkodalen, Gamleborg, 

Rømers Planteskole, 

Kristianshøj og 

Kyllingemoderen, retur ad 

togbanen og forbi 

Skovriddergården.

16.00 Egen tid Egen tid Egen tid
Egen tid, herunder forberede 

festeaften

18.00 Aftensmad Aftensmad Aftensmad Aftensmad

19.00

20.15
OBS. Kl. 20.15. Ankomst og 

velkomst. 

21.00 Samvær Samvær Samvær Samvær

Skovly-Kultippen-Hasle.   ca. 

10 km.            Gennem 

sandflugtsskove,månelandsk

abet Kultippen, som består af 

efterladenskaber fra mange 

års lergravning i området. Vi 

passerer Sorthat Strand, og vi 

kommer forbi området, hvor 

man har fundet 

dinosaurusfodspor. Vi får god 

tid i Hasle Havn, 

Hasle-Vang Pier- Ringebakkerne. 

Ca. 12 km. (Teglkås, Hellig Peder, 

Ginesminde)

Vi vandrer gennem vestkystens 

små bitte fiskerlejer, hvor der kun 

lige er plads til en smal vej og en 

enkelt række huse, før de 

bornholmske skrænter rejser sig 

højt i baghaverne. Når vi har 

passeret Ginesminde bevæger vi 

os op på den gamle redningssti, 

som ligger højt hævet over havet. 

Vi går ud på Vang Pier og beskuer 

de stejle klipper fra havsiden, 

hvorefter vi går en rundtur i de 

reetablerede stenbrud i 

Ringebakkerne, inden vi slutter 

dagens tur ved det lille galleri i 

Vang. 

Hullehavn-Årsdale-

Svenskehavn-Nexø Havn. Ca. 

14 km.                                     

(Frenne, Grisby, Halleklippen, 

Stenbrudssøen)

Vi går fra Hullehavn i Svaneke 

og videre mod fiskerlejet 

Årsdale. Vi fortsætter ad 

kyststi og klipper forbi 

Svenskehavn og en gammel 

forsvarsskanse til det 

nedlagte sandstensbrud og 

Nexø Havn.

Østerlars, Kobbeåen, Melsted, 

Gudhjem. 10 km. (Brugsen, 

Kirken, Vandfaldet, klipperne ved 

Sletten, Røverborgen)

Vi følger cykelstien/den nedlagte 

togbane forbi Østerlars Rundkirke 

til Stavehøl Vandfaldet, som er 

Danmarks største med lodret fald. 

Vi fortsætter på kryds og tværs 

ned langs Kobbeåen, som skærer 

sig gennem den fine sprækkedal 

ned til kysten ved Kongensmark. 

Herfra vandrer vi videre forbi 

Bornholms 5-stjernede 

campingplads langs klipper og 

sandstrand til Melsted, Gudhjem 

og Nørresand.

Velkomstdrink kl. 18.00.                         

FestaftenForedrag, sangaften og lign. 

Følger

Foredrag, sangaften og lign. 

Følger

Foredrag, sangaften og lign. 

Følger

Foredrag, sangaften og lign. 

Følger


