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Ze Szprychą po Bornholmie 
10-17.07.2010 r. 

Kurs walut w przeliczeniach według kursu z listopada 2009 r. — 1DKK – 0,56zł 

 

I dzień (sobota) – trasa rowerowa na Bornholmie ok. 17 km 

1) Wyjazd w kierunku Darłowa 

2) 645  wypłynięcie z Darłowa 

3) 1030  wpłynięcie do Nexø 

4) dojazd na plac biwakowy przy gospodarstwie „Ellesgård” w Paradisbakkerne (cały czas pod górę 

ok. 6km) Ibskervej 35 (tel. 5649 2165, właściciele: Inger i Hans Jørgen Bjerregård) 

 doba 20DKK od osoby (11,20zł) 

 plac biwakowy znajduje się na polanie, na skraju lasu, przy drodze Oksemyrevej 

 toaleta:  

 najbliższa toaleta (miejska) znajduje się 100 metrów za campingiem, przy wjeździe do lasu. 

Jest w niej lustro, umywalka, papier, mydło – korzystają z niej wszyscy goście, 

 właściwa, z prysznicem (za dopłatą), znajduje się przy gospodarstwie, do którego dojazd 

jest uciążliwy 

 woda:  

 w specjalnym zbiorniku – do nabierania w celu spożywczym. Zdecydowanie nie do mycia 

się 

 wyposażenie dodatkowe:  

 parę stolików, 

 miejsce na ognisko, 

 domek na drzewie 

 najskromniejsze pole namiotowe 

5) rozbicie namiotów, pozostawienie rowerów 

6) ok. 1300  spacer po Paradisbakkerne, czyli Rajskich Pagórkach (m.in. po lesie) żółtym szlakiem 

oraz czerwonym: 

 ruchomy głaz Rokkesten 

 najwyższe zniesienie w okolicy 

 dwa jeziorka 

 piękna panorama z Bałtykiem w tle 

7) ok. 1700 wyprawa rowerowa do Årsdale (ok. 5 km od pola) 

 skalista plaża, kąpiel 

 zwiedzanie miasteczka 

 Årsdale molle wiatrak typu holenderskiego przy ulicy Gaden (skręcić w prawo z drogi 

Åarsdalevej nr 158, jadąc w kierunku Svaneke) 

 wędzarnia ryb 

 zakupy 

8) ok. 2000 kolacja, ognisko, odpoczynek w namiocie, zachód Słońca 

 w gospodarstwie Ellesgård można kupić drewno do ogniska 
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II dzień (niedziela) – trasa ok. 60 km 

1) ok. 900 pobudka: 

 poranna toaleta, 

 śniadanie, 

2) ok. 1030 wyprawa rowerowa wybrzeżem południowym: Nexø – Balka – Snogebæk – Dueodde – 

Slusegård – Øster Sømarker – Padersker – Kællimgeby – Gryet – Nexø 

 Balka – letniskowa osada: 

 prywatne ZOO – Balka Dyrepark, na miejscu kafejka, współwłaścicielka ma polskie 

korzenie, 

 rezerwat ornitologiczny Hundsemyre – zamknięty dla turystów do połowy lipca, 

 bornholmskie „złote wybrzeże”, 

 płytkie kąpielisko, płaskie dno, 

 wypożyczalnia sprzętu do windsurfingu – 100DKK/1godz. (56zł), 

 wypożyczalnia kajaków morskich – 50DKK/1godz. (28zł), 

 Snogebæk – urokliwa rybacka wieś: 

 przystań z 100-metrowej długości pomostem, 

 zabytkowe rybackie domostwa kryte słomą, 

 tradycyjna wędzarnia, 

 huta szkła (glashytte), możliwość zwiedzania; sklepik, 

 manufaktura czekolady Kjærstrup Chocolate by Hand (wtorek, czwartek 1200-1500) – 

możliwość obserwacji ręcznego wyrobu słodkości, 

 ekologiczne lody (Boisen Okologisk Is) wytwarzane i sprzedawane w małej kawiarni 

25DKK (14zł) za dwie gałki, smaki bazujące na mlecznym (kilkanaście oryginalnych 

smaków), 

 święto portowe (Snogebæk Havnefest) w połowie lipca 3-dniowy festyn, 

 Dueodde – najbardziej wysunięty na południe kraniec wyspy: 

 szeroka plaża z bardzo drobnego piasku (w przeszłości wykorzystywany do produkcji 

klepsydr i suszenia papieru pokrytego atramentem), 

 ciepła przejrzysta woda w odcieniu turkusowym, oczywiście kąpiel, 

 ruchome wydmy (hehe podobnie jak u nas) – uwaga naturyści, 

 wejście na 47m latarnię morską Dueodde Fyr – 5DKK/os (2,80zł), czynna od 900 do zachodu 

Słońca, 

 stanowiska bojowe przygotowane pod niemieckie działa okrętowe kalibru 380 mm – po obu 

stronach ulicy Skrokkegårdsvejen (ok. 100-150m od ulicy w każdą stronę) blisko 

poprzecznej ulicy Dueoddevej, 

 Slusegård – miejsce, gdzie czas zegarowy pokrywa się z czasem słonecznym (15°E) blok 

skalny z informacją: 

 najstarszy na Bornholmie młyn wodny (Slusegård mølle – 1800 r.), 

 wykopaliska z epoki żelaza, 

 Øster Sømarker – niewielka przystań: 

 tradycyjna wędzarnia, 

 Padersker – wieś w południowej części Bornholmu: 

 kościół Peders kirke z 1150r. (nazwa kościoła i osady pochodzi od św. Piotra), 

 wiatrak holenderski z 1847r., 

 Vingården Lilli Gadegård – największa w Danii winnica, dostępne wina truskawkowe, 

porzeczkowe; możliwość zwiedzania winnicy oraz zakupu win: porzeczkowe 75DKK 

(42zł), kawiarnia z degustacją win, 
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 kościół Polvs kirke na wschód w połowie drogi do Snogebæk – ciekawe freski oraz 

płaskorzeźba przedstawiająca św. Pawła, patrona kościoła, 

 Kællimgeby – trasa przejazdu, 

 Gryet – trasa Nexø-Rønne, w pobliżu (drogowskazy), niespełna 1 km na północ od kościoła 

Bodils Kirke: 

 kościół Bodils Kirke (XII w.) styl romański, dzwonnica z kamieniałym kapeluszem szatana, 

 największe skupisko menhirów na wyspie, przydrożny las kryje 62 kamienie (bautasten) 

wzniesione w okolicach brązu, 

 w pobliżu dość duże jeziorko, 

 Nexø – druga pod względem liczby ludności miejscowość: 

 Park Motyli Tropikalnych Bornholms Sommerfugleprk & Tropeland – 50DKK (28zł), 

 kościół św. Mikołaja (fragmenty z XV i XVI w.) – patrona rybaków, 

 Muzeum rybołówstwa Nexø Museum – 10DKK (5,60zł), 

 Muzeum kolei bornholmskiej De Bornholmske Jernbaner – 20DKK (11,20zł), 

 zakupy w Netto – bornholmski akvavit, trzy gatunki tej wódki, ziołowy Bornholmer Bitter 

0,5l –135DKK (75,60zł) lub zestawy po trzy miniaturowe buteleczki za ok. 70DKK 

(39,20zł), 

3) ok. 2000 kolacja, ognisko:  

 odpoczynek w namiocie, 

 zachód Słońca, 
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III dzień (poniedziałek) – trasa rowerowa ok. 40km (27km + 13km) 

1) 800 pobudka: 

 poranna toaleta, 

 śniadanie, 

 pakowanie rzeczy, namiotu, 

2) ok. 930 wyjazd z pola namiotowego w kierunku placu biwakowego Gulhave przez trzeci, co do 

wielkości las Danii – Almindingen: 

 przejazd obok rzeki Øle Å, 

 największe skupisko jezior, 

 przejazd obok jeziora – Bastemose, znajdującego się w lesie po lewej stronie: 

 najpiękniejsze, znane z przyległych torfowisk z rzadkimi gatunkami roślin, w pobliżu 

jeziora, 

  przy drodze Rønne-Svaneke znajduje się siedmiopienne drzewo zwane Syvmasteren 

(obecnie uschnięte, runęło kilka lat temu), 

 dalej po prawej stronie drogi znajduje się Christianshøj – leśna restauracja (po lewej stronie 

znajduje się jezioro Åremyre): 

 w pobliżu niej znajduje się 6-metrowy obelisk, upamiętniający wizytę w 1824 r. króla 

duńskiego Christiana Frederika, 

 statua Dawida, poświęcona pamięci poległych podczas II wojny światowej mieszkańców 

Bornholmu, 

 Trinbræt – dawna stacja kolejki wąskotorowej (wewnątrz ekspozycja), 

 dalej po prawej stronie znajduje się Travbane – leśny stadion, gonitwy koni oraz totalizator (po 

prawe stronie), 

 przejazd obok skarpy z wystającymi głazami – przepiękny widok na panoramę południową 

Bornholmu, ewentualnie po dotarciu do miejsca biwakowania (opis poniżej), 

 za jeziorem Borgesø skręcamy w prawo i kierujemy się na południe do pola namiotowego na 

farmie, 

3) ok. 1300 dojazd do pola namiotowego do Gullhave ul. Gulbakkevejen 6 (tel. 5699 9284, 

właściciele: Lisbeth i Benny Jensen): 

 plac biwakowy znajduje się w dawnym kamieniołomie, w którym do 1960 roku wydobywano 

żwir. Tutaj można rozbić namiot w miłym odosobnionym miejscu, 200 metrów od pięknego 

lasu, 

 na gospodarstwie można kupić drewno na ognisko, 

 toaleta: w wydzielonym, niemal ukrytym miejscu – drewniany wychodek z trocinami, światłem 

i masą przewodników wewnątrz, 

 woda: również w wydzielonym miejscu. Znajduje się tam spory zlew, w którym można zmywać 

naczynia, bądź się umyć. Jest też „kabina prysznicowa” (5DKK – 2,80zł), do której można 

przymocować konewkę pełną nagrzanej dzięki bateriom słonecznym wody. Można też wziąć 

dużą miskę z zimną wodą, 

 wyposażenie: 

 sprzęt do zabaw dla dzieci (rowerki, piłki itp.), 

 mały plac zabaw, 

 stoliki, 

 miejsce na ognisko, 

 wspomniane wyżej miski na wodę do mycia, 

 bardzo ładnie przygotowany i zadbany camping – trawiaste tarasy, przystrzyżone drzewka, 

głazy. Codziennie o 2100, na camping przychodzi właściciel, by powitać nowych gości, 
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porozmawiać, rozdać ulotki i foldery o lokalnych atrakcjach oraz zebrać pieniądze. Bardzo 

sympatyczny pan, 

4) rozbicie namiotów, posiłek oraz odpoczynek, 

5) 1500 wycieczka rowerowa kompleksem leśnym Almindinden (ok. 2400ha, piąty pod względem 

wielkości w Danii), trasy wycieczek dla mających jeszcze zapasy sił (osoby zmęczone pozostają na 

polu biwakowym): 

 Trasa A (ok. 4,5 km) – początek szlaku na parkingu Hallebakken, przy szosie Rønne-Svaneke: 

 pomnik Hansa Rømera (Rømersminde) – założyciela lasu Almindinden, 

 odbijamy ze ścieżki w lewo (ok. 300m) w kierunku średniowiecznemu grodzisku 

Gamleborgowi – wał ziemny z kamiennym murem (IX-XIIw.), 

 wracamy na szlak i udajemy się w kierunku niewielkiego jeziora Borgesø, który przecina 

drewniany mostek, za którym znajduje się druga leśna warownia Lilleborg (założona w 1149 

r. – należała do króla Danii, w XIII wieku zniszczona przez brata arcybiskupa), 

 po przekroczeniu szosy dojeżdżamy do głazu narzutowego Rokkestenen, przywleczonego 

przez lodowiec, 

 Trasa B (ok. 4,5km) – początek szlaku na parkingu Springbakkehus: 

 po przejechaniu ok. 700m trasa łączy się z drogą Kong Frederik IX’s vej (szlak rowerowy 

Rønne-Christianshøj) 

 zatrzymujemy się i zostawiamy rowery przy panoramie na południowy Bornholm, 

rozciągającej się ze strefy krawędziowej doliny szczelinowej Ekkodalen (Dolina Echa), 

znanej z niezwykłego krajobrazu i bujnej roślinności: 

 schodzimy stromymi schodami wiodącymi do serca Ekkodalen: 

 unikatowa flora i fauna, 

 iglaste odmiany drzew (po dewastacji tubylców, ponownie zalesiane, od 1800 r.), 

 dwa gatunki anemonów (zawilce – urokliwe kwiaty) i paproci, 

 podziwiamy strome granitowe ściany (trzeciorzęd) i testujemy echo, 

 dno doliny podmokłe, płynie tam strumień Læså, 

 przy parkingu, przy ulicy Ekkodalsvejen znajduje się restauracja Ekkodalhuset, gdzie 

serwowana jest sarnina wędzona na sposób bornholmski oraz możliwość zakupienia 

pamiątek, znajduje się tam też wystawa przedmiotów należących do bajkopisarza J. Ch. 

Andersena, 

 ruszamy z powrotem na trasę i udajemy się w kierunku Rytterknægten – najwyższe 

wzniesienie 162m n. p. m. (trzecia pod względem wysokości kulminacja w Danii, 

 na wierzchołku znajduje się Kongemindet – Wieża Królewska, która upamiętnia wizytę 

króla Frederika VII w 1851 r. 

 wchodzimy na stalową platformę widokową, dobudowaną do kamiennej wieży (wstęp 

darmowy), 

 oglądamy panoramę na cały Bornholm 

 Trasa C (dł. ok. 3km) – początek szlaku na parkingu Segen: 

 udajemy się w kierunku leśnego zbiornikowi Store Grankule, 100m dalej leży drugie 

jezioro Duedalsvandet, zajmujące najniższą cześć Duedal – Doliny Śmierci (nazwa 

z powodu wichury z roku 1967 r., która powaliła drzewostan bukowy) 

6) ok. 2000 kolacja, ognisko,  

 odpoczynek w namiocie, 

 zachód Słońca 
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IV dzień (wtorek) trasa rowerowa ok. 45km 

1) 800 pobudka: 

 poranna toaleta, 

 śniadanie, 

2) ok. 930 wyprawa rowerowa w kierunku wybrzeża południowego: pole namiotowe Gullhave-

Vestermarie-Nylars-Alnager-Boderne-Aakirkeby-pole namiotowe Gullhave 

 Vestermarie – wieś: 

 zwiedzenie kościoła oraz kamieni runicznych na cmentarzu, 

 Nylars – wieś: 

 zwiedzanie kościoła Nylars kirke – jednej z czterech bornholmskich rotund (XII w.), 

najlepiej zachowany kościół z całej czwórki (wstęp wolny): 

 najstarsze na wyspie malowidła ścienne z 1250 r., 

 dwa duże kamienie runiczne, 

 Alnager – wieś: 

 200m drewniany pomost z przystanią, 

 wędzarnia ryb, a z jej stolików widać startujące i lądujące samoloty, 

 ładna plaża, możliwość kąpieli 

 klifowe wybrzeże, 

 Boderne – mała osada: 

 idealna plaża do kąpieli, 

 kamieniste dno, 

 jadąc w kierunku Aakirkeby, na trzy kilometry przed miejscowością po lewej stronie znajduje 

się posiadłość Værfeldtsgård, której właściciele są miłośnikami epoki wikingów, można 

zakupić repliki wikińskiej biżuterii, noże, wyroby z kory brzozowej, metalu, drewna i skóry, 

 Aakirkeby – miasto liczące 1600 mieszkańców (średniowieczna stolica wyspy): 

 kościół Aa kirke św. Jana (XII w.) – największy obiekt sakralny na wyspie (nazwa 

miejscowości pochodzi od nazwy kościoła) – 6DKK (3,36zł): 

 podwójna wieża, 

 romańska chrzcielnica (XII w.), 

 renesansowy ołtarz, 

 ośrodek informacji turystycznej Sydbornholm Turistbureau/Feriepartner Bornholm, 

 rynek Torvet – otoczony typowymi domkami kupieckimi i rzemieślniczymi: 

  na placu odlane z brązu gęsi, 

 kamienna mozaika na rynku przedstawiająca wyspę oraz odmiany skał ją tworzących, 

 galeria Galleri 2rn – prowadzona przez Polaka Marka Tomaszewskiego, 

 kościół katolicki Rosenkranskirke, msze tylko po duńsku i niemiecku w każdą niedzielę o 

1000, 

 NaturBornholm – Sala Odkryć, Sala Przeszłości, Sala Teraźniejszości – wstęp 85DKK 

(47,60zł), do 14 lat 50DKK (28zł): 

 za gmachem rozciąga się panorama południowego Bornholmu, 

 granica geologiczna dzieląca skały 1,2 mld lat (można stanąć rozkrokiem między 

dwoma widocznymi warstwami), 

 muzeum starych pojazdów – Bornholms Automobilmuseum – 10DKK (5,60zł), w kolekcji 

między innymi królowa polskich szos Syrena oraz Fiat 125p, 

 herbatniki zbożowe Bornholmske Rugkiks, smakują wybornie z serami, firmowy sklep 

znajduje się przy ulicy Østergade 1, 

 Netto – robimy zakupy i wracamy w kierunku pola namiotowego Gullhave 
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3) ok. 2000 kolacja, ognisko: 

 odpoczynek w namiocie, 

 zachód Słońca 
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V dzień (środa) trasa rowerowa ok. 44km (11,5km +32km) 

1) 800 pobudka: 

 poranna toaleta, 

 śniadanie, 

 pakowanie rzeczy, namiotu, 

2) ok. 930 wyjazd z pola namiotowego w kierunku placu biwakowego Lille Sursænkegård: 

 przejazd przez Vestermarie; 

 przejazd przez Møllevangen, a następnie odbijamy w kierunku Gøngeherred, w Polowie drogi 

skręcamy w prawo i dojeżdżamy do pola namiotowego, 

3) ok. 1100 rozpakowujemy się na polu biwakowym Lille Sursænkegård Sursaenkevej 8, 3700 Rønne, 

tel. 5696 3029, właściciele: Elna & Holger Olsen: 

 plac biwakowy znajduje się na terenie pięknego ogrodu, w gospodarstwie rolnym.  

 klimat wokół pola biwakowego tworzy miejsce idealne dla całej rodziny, można tu zwiedzać 

obory, stajnie i spacerować po polach.  

 na terenie gospodarstwa znajduje się także duża hala do jazdy na koniach, w razie złej pogody 

można w tej hali przenocować.  

 zakupy: 

 dwa netto w Rønne. 

 toaleta: 

 chyba najmniej przyjemna ze wszystkich, zorganizowana w części pomieszczenia 

podobnego do garażu, zbudowana z drewna, któremu nie sprzyjają wilgotne warunki, pod 

drewnianymi deklami znajdowały się zwykłe wiadra. 

 woda: 

 kranik w ścianie. 

 w jednej z dwóch „kabin” toaletowych jest zlew i lustro, można się, więc umyć, prysznic za 

15 koron. 

 wyposażenie dodatkowe: 

 stoliki, 

 huśtawki na drzewie; 

 we wspomnianym garażu: prąd (dużo gniazdek), 

 czajnik elektryczny, 

 lodówka, 

 miejsce do przechowania rowerów oraz wieszania mokrych rzeczy 

 uwagi: miłe, dobrze wyposażone, z nieciekawą toaletą miejsce, 

4) około 1200 wycieczka rowerowa Lille Sursænkegård –Nyker – Rønne – Knudsker – Lille 

Sursænkegård (ok. 32km): 

 Nyker – mała osada: 

 kościół-rotunda Ny kirke – najmniejszy z czterech bornholmskich okrągłych świątyń 

(XII w.): 

 wewnątrz freski z XIII w. 

 na centralnym filarze sceny Męki Jezusa, 

 kamień runiczny, 

 obok kościoła bornholmska pracownia artystyczna i sklep firmowy– Bente Hammer 

Håndtrykte Textiler, do nabycia ręcznie barwione tkaniny, szale, krawaty – około 500-

600DKK (ok. 300zł), z usług korzystają znani duńscy politycy, artyści, a nawet królowa 

Małgorzata II, 

 Rønne – stolica Bornholmu (15 tys. mieszkańców): 
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 miasto zniszczone bombardowaniem 7-8 maja 1945 r. przez Rosjan, o czym przypomina 

pomnik przedstawiający misia z napisem „Tu stanął (nadepnął) rosyjski niedźwiedź” (ul. 

Møllegade), 

 po wojnie drewniane domki (225) podarowali Szwedzi, które są do dziś 

 nowoczesny terminal portowy, przy którym znajduje główna informacja turystyczna wyspy 

– Bornholms Velkomstcenter, darmowe mapy, informatory w języku polskim (możliwość 

rozmowy w języku polskim), 

 za punktem odpraw (ul. Sverigesvej) zabytkowa kuźnia portowa – Skibs- og Havnesmedie 

(XVIII w.), 

 latarnia morska z 1880 r. (ul. Havnebakken), 

 nieco dalej kościół ewangelicki Sct. Nikolaus Kirke (św. Mikołaja), pierwotnie kaplica z 

XIII w., wieczorem piękny widok na port, 

 w południowo-wschodniej części placu kościelnego rozpoczyna się bieg najciekawszej 

uliczki (bardzo kręta) starego Rønne – Vimmelskaftet (zwyczajowy brak firan w oknach), 

 w pobliżu skrzyżowania z ulicą Bagergade znajduje się najmniejszy dom Rønne, 

 uliczka Hedningestræde łącząca się z ulicą Vimmelskaftet posiada dziwaczny dom 

ustawiony pod kątem w stosunku do ulicy, 

 uroku ulicom dodają figi i malwy, 

 budynki przy szerokiej Søndergade: 

 nr 12 z 1743 r. zbudowany z materiału pochodzącego z zamku Hammershus (czerwony), 

 nr 14 z początku XIX w. (piętrowy), dom bogatego kupca z wieżyczką obserwacyjną 

 sklepik-kawiarnia Ostehørnet (Østergade 40) najlepsze sery pleśniowe – Sct. Clemens 

Danablu oraz lody Krølle-Bølle, 

 teatr Rønne Theater (na rogu ulic Østergade i Theaterstræde) najstarsza prowincjonalna 

scena Danii z 1823 r. 

 rynek Store Torv na którym pod numerem 1 znajduje się ratusz (1834 r.) oraz w 

południowej części znajduje się zabytkowa fontanna z 1908 roku 

 granitowy monument „ronneńskie Stonehenge” (rzeźba z 2000 r ) 

 tanie rzeczy (nasze wszystko po 5 zł) Tiger wszystko po 10, 20, 30 DKD (5,60zł, 11.20zł, 

16,80zł) 

 Netto – robimy zakupy 

 Knudsker – mała osada: 

 najmniejszy romański kościół – kameralny Knuds Kirke (XII w.), 

 widoczne kamieniołomy (w pobliżu kościoła) Stubeløkken stenbrud (dno okrywki 53m 

poniżej poziomu morza), drugi Klippeløkken stendbrud (po drugiej stronie drogi). 

 Powrót na pole namiotowe Lille Sursænkegård 

5) ok. 2000 kolacja, ognisko: 

 odpoczynek w namiocie, 

 zachód Słońca 
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VI dzień (czwartek) trasa rowerowa ok. 40km 

1) 800 pobudka: 

 poranna toaleta, 

 śniadanie, 

 pakowanie rzeczy, namiotu, 

2) ok. 930 wyjazd z pola namiotowego w kierunku placu biwakowego Egeløkke: 

 przejazd prze Rønne, gdzie ma swój początek droga rowerowa, prowadząca wzdłuż wybrzeża, 

 widoczne na trasie powstałe na terenach dawnych kopalni odkrywkowych, jeziora: Safirsø, 

Smaragdsø i Rubinsø: 

 wody mają rzadko spotykane kolory 

 Hasle (ok. 1500 mieszkańców): 

 w okolicy miasta złoża gliny i węgla, okrywkę wypełniła woda tworząc jeziorko Rubinsøen 

 wędzarnie ryb – Słońce nad Gudejem (Sol over Gudhjem) za 32 DKK 

 zabytkowy kościół Hasle kirk, przy kościelnym cmentarzu dwumetrowy kamień runiczny 

 trasa z wybrzeżem piaszczystym stopniowo zmienia się w wybrzeże skalne: 

 za dwiema małymi wioskami rybackimi do przejścia schody, 

 Jons Kapel – wspaniale ukształtowana skalna formacja: 

 według legendy, mnich Jon nawracał stamtąd niewiernych mieszkańców wyspy na 

chrześcijaństwo, 

 zejście do jaskini, 

 Ringebakker – tereny byłych kopalni odkrywkowych granitu, 

 Vang – wioska z portem,  

 ponowne zjazd do poziomu morza, 

 na zjazdach trzeba uważać, bo są strome, a nawierzchnia niezbyt przyczepna (żwirowa), 

prawie pod sam camping 

3) dojazd do placu biwakowego Egeløkke około 1600: 

 Moseløkkevej 5, 3770 Allinge, tel. 5648 0108, kom: 246 107 881, właściciele: Jytte i Hans 

Henrik Krak 

 Przy gospodarstwie Egelokke znajdują się dwa place biwakowe. Jeden z nich jest położony na 

przytulnym trawniku, tuż za gospodarstwem, na samym skraju lasu. Drugi plac, z którego 

można korzystać po 15 lipca, znajduje się na polanie około 300 metrów w głąb lasu, przy małym 

leśnym jeziorze, 

 Do najbliższego sklepu jest około dwóch kilometrów. W sąsiedztwie gospodarstwa znajduje się 

muzeum kamieniarstwa Moselokken stenbruds museum. Obok gospodarstwa przechodzi trasa 

rowerowa. Przykładowe cele wycieczek to: piękne doliny Blaaskinsdalen i Finnedalen, w 

których jest niezwykle urozmaicona flora, kościół rotunda w Olsker, ruiny twierdzy 

Hammershus, wspaniałe formacje skalne zwane Løvehovederne, Hammerknuden, muzeum 

kamieniarstwa Moselokken i kamieniołom, port rybacki w Vang, Jons Kapel, wrzosowisko 

Rutsker Hojlyng, dolina Dondalen w której znajduje się największy w Danii wodospad, plaża 

w piaszczystej zatoce Sandvig, 

 Zakupy: Trzy kilometry z małej górki do Allinge. Netto przy porcie, 

 Toalety: Najlepiej zorganizowane ze wszystkich, spłukiwane wodą, 

 Woda: W jednym pomieszczeniu (mały minus) są, prócz dwóch kabin toaletowych, dwa 

zlewozmywaki (jeden do zmywania naczyń, drugi do mycia się) i prysznic. Jedyny prysznic na 

polach biwakowych, do którego jest swobodny dostęp. Płaci się jedną koronę za minutę 

korzystania z ciepłej wody. Czas liczy się samemu, a pieniądze wrzuca do skarbonki, 

 Wyposażenie dodatkowe: Stół na pierwszym i miejsce na ognisko na obu placach, prąd i 

czajnik elektryczny w toalecie. 

http://moja.strefa.pl/bornholm/?co=pola&id=5
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 Uwagi: W zasadzie, to pierwszy plac (ten za gospodarstwem) jest małą leśną polaną, a drugi - 

sporym polem otoczonym lasem. Trzeba się pogodzić z częstym widokiem kleszczy. Minusem 

pierwszego pola jest ciasnota i bliskość chlewu, a drugiego - ponad trzysta metrów do toalety. 

4) Zwiedzanie rowerami okolicy 

5) ok. 2000 kolacja, ognisko: 

 odpoczynek w namiocie, 

 zachód Słońca 
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VII dzień (piątek) trasa rowerowa około 28km 

plac biwakowy Egeløkke - Allinge - Olsker - Tejn - Døndalen - Helligdommen - Rø - plac biwakowy 

Slettegård  

Plac biwakowy przy gospodarstwie "Slettegård" 

Gudhjemvej 35, 3760 Gudhjem, tel. 5649 5028, www.slettegrd.dk, Właściciel: Ole Harild 

Lokalizacja: "Ten pięknie położony plac biwakowy otaczają szumiący strumyk i strome skały. Biwakując 

tutaj można się poczuć jak w sercu samej przyrody, na odosobnieniu, ale jednocześnie blisko wielu, z 

najbardziej popularnych atrakcji na Bornholmie. Polecane cele wycieczek to: gospodarstwo Melstedgaard, 

które jednocześnie jest muzeum rolniczym, port w Melsted, malownicze miasto Gudhjem, największy na 

wyspie kościół rotunda Østerlars Rundkirke, wyspy Christiansø, słynna wędzarnia ryb w Gudhjem, 

muzeum w Gudhjem, wytwórnia artystycznych przedmiotów ze szkła w Saltuna, kryty basen w Gudhjem, 

centrum średniowiecza Bornholms Middelaldercenter. Na gospodarstwie można wypożyczyć rowery. Na 

gospodarstwie istnieje także możliwość wynajęcia nowoczesnego i wygodnego mieszkania na czas 

pobytu." 

Zakupy: Około czterech kilometrów do Gudhjem. W pobliżu nie ma tanich sklepów. 

Toalety: Drewniany wychodek z wodną spłuczką. Nie ma papieru toaletowego. 

Woda: Kran przy drodze do toalety. Mało dogodne miejsce do zmywania, a tym bardziej do mycia się. Jest 

to jednak możliwe. 

Prysznic (15 DKK) znajduje się u właścicieli w gospodarstwie – korzystanie możliwe tylko wieczorami. 

Wyposażenie dodatkowe: Stoliki, miejsce na ognisko (drewno można zbierać z lasu), sznurki na suszenie 

ubrań. 

Uwagi: Zaciszne pole, z miłą atmosferą. Codziennie wieczorem mieszkańcy są odwiedzani przez 

właściciela i jego psa. 

 

 

Lub 

plac biwakowy Slettegård - Østermarie - Louisenlund - Bølshavn - Listed - Svaneke - Årsdale - plac 

biwakowy Ellesgård (32 km)  

 

 

Pozostała część dnia wyglądała tradycyjnie. Ruszyliśmy drogą śródlądową, przez Østerlars, do 

Østermarie - miasteczka z ruinami średniowiecznego kościoła.  

Trzy kilometry dalej, zatrzymaliśmy się w tajemniczym miejscu - Louisenlund,  

w którym znajdowało się skupisko 51 menhirów. Nie wiadomo, kto i dlaczego je tam poustawiał. 

Niektórymi z nich z pewnością nie wzgardziłby sam Obeliks. 

 

Z tamtego miejsca wróciliśmy nad morze, by przejechać przez malutkie rybackie wioski - Bølshavn i 

Listed. 

 

Do Svaneke dojechaliśmy o szesnastej. Ten odcinek poszedł więc nam bardzo szybko. 

Po szybkim zapoznaniu się z miastem, poszliśmy na upragnione przez Jane lody - Krølle-Bølle (tak 

nazywa się troll - maskotka wyspy). Średnia porcja zdecydowanie mnie przerosła. 

Jak już załatwiliśmy sprawy priorytetowe, mogliśmy spokojnie pokręcić się po uliczkach. W mieście jest 

parę wiatraków, dziwna wieża w kształcie piramidy, ładny, czerwony kościół, wędzarnia z 

http://moja.strefa.pl/bornholm/?co=pola&id=6
http://moja.strefa.pl/bornholm/?co=pola&id=1
http://moja.strefa.pl/bornholm/?co=pola&id=1
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charakterystycznymi pięcioma kominami w rzędzie, uliczka z galeriami rękodzieła artystycznego i rynek, 

przy którym mieszczą się chyba dwa najważniejsze punkty miasta - wytwórnia cukierków i browar. W tej 

pierwszej, można się przyjrzeć procesowi ręcznego wytwarzania słodyczy. Za późno tam weszliśmy i 

zobaczyliśmy tylko film o tym. 

W browarze natomiast, jest produkowane piwo w różnych smakach, według starych, tradycyjnych 

receptur. Dla turystów dostępna jest (chyba tylko) restauracja, w której można coś zjeść i oczywiście się 

napić. Tylko kogo na to stać. Ta niezręczność spowodowała, że dopiero za trzecim podejściem udało nam 

się kupić butelkę Mørk Guld (26 koron) - ciemnego, podobno najlepszego ich wyrobu. 

Svaneke niezbyt przypadło mi do gustu. Może już nie miałem odpowiedniego podejścia. Tak czy owak, 

na pewno nie spodobał mi się mało przejrzysty układ miasta. 

 

Po dwuipółgodzinnym pobycie, ruszyliśmy w dalszą drogę. Czekała nas jeszcze wizyta w miejscowości 

Årsdale, w której znajduje się "jedyny na wyspie działający wiatrak typu holenderskiego". Zobaczyliśmy 

i pojechaliśmy. 

Do campingu zostały nam trzy, pełne bólu i rozpaczy, kilometry. 

 

Miło było trafić w znajome okolice. Zupełnie tak, jakbyśmy znali to miejsce od zawsze i wcale go nie 

opuszczali. Zdobyte doświadczenia i wspomnienia jednak zaprzeczały temu. 

Dziwne uczucia budziły we mnie osoby, które dopiero co przypłynęły na wyspę. Nie wiedziały one w 

którym miejscu rozbić namiot, gdzie jest toaleta, w jaki sposób płaci się za pole namiotowe, gdzie jest 

sklep czy wiele innych rzeczy. Z drugiej strony, przed nimi była cała wyspa. Parę dni niezapomnianych 

przeżyć.  

 

Plac biwakowy przy gospodarstwie "Ellesgård" w Paradisbakkerne 

Ibskervej 35, 3740 Svaneke  

tel. 5649 2165  

E-mail: ellesgrd@post5.tele.dk 

Właściciele: Inger i Hans Jørgen Bjerregård 

 

 

Lokalizacja: "Plac biwakowy znajduje się na polanie, na skraju lasu, przy drodze Oksemyrevej - jest to 

droga prowadząca do fantastycznych terenów przyrodniczych Paradisbakkerne. Wczesnym rankiem słońce 

skutecznie zachęca do wyjścia z namiotu i podziwiania pięknego widoku na bornholmskie krajobrazy z 

Bałtykiem w tle. Biwakując na tutejszej polanie, warto odstawić rower chociaż na jeden dzień i wybrać się 

na wspaniały spacer, by podziwiać piękną przyrodę na wzgórzach Paradisbakkerne. Po spacerze polecamy 

wybrać się nad morze do Årsdale, gdzie są bardzo dobre warunki do kąpieli. Są tam też sklepy i wędzarnia 

ryb. Inne przykładowe cele wycieczek rowerowych to: piękny, stary młyn Årsdale Molle, park rozrywki 

Joboland, miasto Svaneke z niezwykle piękną architekturą, port w Nexo, muzeum słynnego duńskiego 

pisarza Martin Andersen Nexo, muzeum miasta Nexo. W gospodarstwie Ellesgård można kupić drewno do 

ogniska. "Zakupy: Camping znajduje się około pięciu kilometrów zarówno od Nexø, jak i Svaneke. Dojazd 

do miast jest bardzo dobry, bo z górki (powrót mniej miły). W Nexø znajduje się sklep sieci Netto - 

najtańszej na wyspie.Toaleta: Najbliższa toaleta (miejska) znajduje się 100 metrów za campingiem, przy 

wjeździe do lasu. Jest w niej lustro, umywalka, papier, mydło - korzystają z niej więc chyba wszyscy goście. 

Właściwa, z prysznicem (Za dopłatą), znajduje się przy gospodarstwie, do którego dojazd jest uciążliwy. 

Woda: W specjalnym zbiorniku - do nabierania w celu spożywczym. Zdecydowanie nie do mycia 

się.Wyposażenie dodatkowe: parę stolików, miejsce na ognisko, domek na drzewie. 

http://moja.strefa.pl/bornholm/?co=pola&id=1
mailto:ellesgrd@post5.tele.dk
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Uwagi: Na campingu grasuje żarłoczny kot, łaszący się do każdego. Lepiej więc chować głębiej jedzenie. 

Jest to jedno z najbardziej "prymitywnych" pól. Nie znaczy to jednak, że jest złe. 

Nadszedł dzień wyjazdu. Czekało więc nas sporo obowiązków. 

Rozpoczęliśmy od dosyć rozbudowanej wycieczki na zakupy.  

10.00-13.30 Årsdale - Svaneke - Nexø (25,5 km) 

 

Droga do Årsdale była bardzo przyjemna - trzy kilometry zjazdu. Pojechaliśmy tam jeszcze raz, żeby 

zrobić zdjęcie wiatraka i wstąpić do znajdującego się obok sklepiku z pamiątkami. Nie znaleźliśmy 

jednak niczego ciekawego, co by mogło kojarzyć się z wyspą. 

Cel odwiedzin Svaneke również był sprecyzowany - kościół w słońcu i piwo. Po wieczornej degustacji 

tego trunku, zgodnie stwierdziliśmy, że będzie on dobrym prezentem dla rodziców (tym bardziej, że 

niczego "trwałego" nie znaleźliśmy).  

O dziwo, w sklepie położonym koło rynku, jego cena była niższa niż w browarze. 

 

Po drodze do Nexø zdarzyło się coś, co nie powinno było się zdarzyć. Ponieważ jechaliśmy tylko na 

zakupy, a pogoda była piękna, nie wzięliśmy ze sobą niczego, prócz pieniędzy. Podczas krótkiego pobytu 

w Svaneke, nad Nexø zebrały się ciemne, burzowe chmury. Nie było jednak wyjścia - musieliśmy tam 

jechać. W połowie drogi, zaczęło padać. Nie jest to chyba dobre określenie, bo właściwie, to sami 

wjechaliśmy w deszcz. Dziwna chmura nie ruszyła się ani trochę. Miasto za nami wciąż cieszyło się 

słońcem. Przeczekaliśmy chwilę na przystanku, ale to była tylko strata czasu. Zdecydowaliśmy się 

dojechać do celu - Netto, bez względu na pogodę. Ta oczywiście nie omieszkała wykorzystać takiej 

sytuacji. Ulewa była całkiem niemała. Tym razem nie szła w parze z przypływem radości. Nie trzeba 

chyba wspominać, że jak dojechaliśmy, to przestało padać. Niedługo potem, chmura jak się pojawiła, tak 

znikła.  

Przejdźmy lepiej do zakupów. Były one o tyle ważne, że od nich zależało jak dużo niepotrzebnych i 

niewymiennych koron przywieziemy do domu. Zostało nam tego 41,25. Choć produktów nie 

wybieraliśmy ze względu na ich ceny, wyszło że to, co mieliśmy w koszyku było warte 41,15 koron! 

Tym ciekawiej, że w Danii najmniejszym nominałem jest 0,25 korony. Pani w kasie była trochę 

zdziwiona, gdy wysypałem jej całą zawartość portfela.  

Skoro mieliśmy już dużo ciastek, mogliśmy spokojnie wrócić na camping. 

 

Zostały nam cztery godziny do wypłynięcia, czyli trzy do znalezienia się w Nexø. Oczywiście okazało 

się, że była to nie do końca wystarczająca ilość czasu na wysuszenie rzeczy, zjedzenie obiadu i ładne 

spakowanie się. Pośpiech był wskazany.  

16.15-16.30 plac biwakowy Ellesgård - Nexø (5,7 km) 

Zaowocowało to rekordowo szybkim przejazdem. Prędkość średnia - 25,5, prędkość maksymalna - 59,9. 

To wszystko z pełnym bagażem. Może właśnie przez to było łatwiej, bo cięższe rowery szybciej zjeżdżały 

z góry. 

W porcie powitała nas kilkudziesięcioosobowa kolejka do terminalu. Zanim się dowiedzieliśmy, że 

powinniśmy w niej stanąć, była już chyba o połowę dłuższa. W międzyczasie zdjęliśmy sakwy z rowerów 

i odprowadziliśmy nasze pojazdy na statek. Trochę to absurdalne, bo gdy one były już na pokładzie, my 

wciąż staliśmy bez biletów w wielkiej kolejce. Nasz przewoźnik chyba starał się zorganizować wypłynięcie 

na Duński sposób. Odprawa zaczęła się o 17.00. Posuwała się w miarę szybko i w bardzo nerwowy sposób. 

Okazało się też, że nasza kolejka, to tak naprawdę były dwie kolejki, bo spora część ludzi czekała 

(oczywiście nie wiedząc, że jest w błędzie) na statek do Kołobrzegu, który wypływał godzinę później. Parę 

http://moja.strefa.pl/bornholm/?co=pola&id=1
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osób więc nas przepuściło, jednak dużo to nam nie pomogło. Biletów nie mieliśmy jako jedni z naprawdę 

nielicznych. Sprzedawaniem ich i wypisywaniem formularzy zajęły się dwie panie, którym ta czynność 

zajęła ponad pięć minut. Oczywiście przez ten czas minęło nas ponad sto osób. 
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VIII dzień (sobota) 

1) 1730 wypłynięcie z Nexø 

2) 2115 wpłynięcie do Darłowa 

3) powrót do Słupska ok. 2400 (rowerami ok. 24km – szlak rowerowy, ok. 20km – drogą krajową, PKP, 

samochodem?) 
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Wyprawa Bornholm 2010 

1) Miejsca warte zobaczenia: 

2) NaturBornholm (Aakirkeby) – Sala Odkryć, Sala Przeszłości, Sala Teraźniejszości – 85kr. 

3) Kościół katolicki (Aakirkeby) 

4) Muzeum starych pojazdów (Aakirkeby) – 10kr. 

5) Joboland (3 km od Svaneke) – park rozrywki oraz aquapark pod gołym niebem – 120kr. 

6) Manufaktura cukierków, huta szkła artystycznego, wędzarnia, galerie sztuki, port (Svaneke) 

7) Wiatrak (biały holender), warsztat obróbki granitu, port (Aarsdale) 

8) Ruiny zamku w Hammershus 

9) Ryty naskalne z epoki brązu w Allinge 

10) Kościół Allinge Kirke z tajemniczym zegarem (Allinge) 

11) Rejs jednodniowy z rowerem do Simrishamn w Szwecji z portu Allinge – ?kr. 

12) Skały w Helligdomsklipperne 

13) Kościół rotundowy w Østerlars, Olsker, Nylars, Nyker 

14) Park Motyli Tropikalnych, muzeum rybołówstwa (Nexø) 

15) Krolle-Bolle lody (Gudhjem) 

16) Grupa wysp Ertholmene, składająca sie z trzech małych wysp: Frederiksø, Christiansø (więzienie z 

XVII w.) oraz Græsholm (rezerwat przyrodniczy). Frederiksø i Christiansø połączone mostem – rejs 

na Christiansø – ok. 220kr. 

17) Stolica Bornholmu Rønne – starówka, średniowieczne mury, wąskie uliczki, stara zabudowa kuźni, 

nowoczesny port 

18) Latarnia Hammerodde Fyr – najdalej na północ wysunięta cześć wyspy, kamienny cypel w widokiem 

na największe jezioro wyspy (Sandvig) 

19) Święte Skały (Helligdommen) – malownicze klify, zejście po schodach drewnianych do groty 

20) Wysoka granitowa turnia w północno-zachodniej części wyspy. Miejsce nawracania mieszkańców 

Bornholmu na chrześcijaństwo przez mnicha Jona (Jons Kapel – kaplica Jona). Za skałą 40-metrowe 

granitowe klify 

21) 51 głazów z epoki brązu związanych z kultem zmarłych (Louisenlund) 

22) Największy wodospad Danii – Døndalefaldet oraz doliny szczelinowe – Døndalen – okolice 

miejscowości Rø 

23) Jaskinia Sorte Gryde o długości 55m 

Ceny: 

Wejścia do okrągłych kościołów w Ostrelars, Nyker, Nylars i Olsker - ok. 10 DKK za osobę. 

 

Ruiny zamku Hammershus - bez opłat, płatne wejście do Hammershuudstillingen, czyli mini-muzeum 

twierdzy - ok. 15 DKK za osobę. 

 

Latarnia morska w Dueodde - 5 DKK za osobę. 

 

Latarnia morska na Christianso - 5 DKK za osobę. 

Mała Wieża na Christianso - 10 DKK za osobę. 
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Rejs na Christianso 190 DKK w obie strony za osobę dorosłą. 

 

Muzeum Sztuki Bornholmu - 60 DKK za osobę. 

 

Park Motyli w Nexo - 60 DKK za osobę. 

 

NaturBornholm - 85 DKK za osobę dorosłą, dziecko (4-12 lat) - 65, dziecko do 4 lat gratis. 

 

Muzeum Bornholmu w Ronne - 40 DKK za osobę dorosłą. 

 

Joboland: 23 lipca - 23 sierpnia - 120 DKK (jedna opłata za korzystanie ze wszystkich atrakcji) - cena 

obejmuje osoby powyżej 4 roku życia. 24 sierpnia - 6 września - 90 DKK. 

 

Centrum Średniowiecza - zwiedzanie podczas trwania Jarmarku średniowiecznego, który odbywa się w 

dniach: 16.07 - 28.07.2007 - osoby powyżej lat 7 - 105 DKK. W pozostałych dniach, lipca i sierpnia - 90 

DKK. 

 

Bufet rybny: ok. 90 DKK za osobę bez napoju, porcje rybne w zestawach w zależności od gatunku ryby i 

wędzarni. 

 

Wstęp do Baltic Sea Glass, wytwórni cukierków, czekolady, do browaru w Svaneke gratis. 

 

Poniżej ceny tam gdzie my wchodziliśmy: 

1. Muzeum kolejnictwa w Nexo - 25 DKK/osoba 

2. Motylarnia w Nexo - 65 DKK/osoba 

3. Autobusy - tutaj to można oczopląsu dostać, ale koło 600 DKK straciliśmy na poruszanie się po wyspie 

4. Wędzarnia w Gudhjem - wzięliśmy ich lokalną potrawę słońce nad Gudhjem (cena około 50 DKK) i 

stół rybny (cena 98 DKK). Polecam stół rybny, płaci się dużo, ale jeszcze ile dusza zapragnie. Do wyboru 

mieliśmy około 20 różnych potraw z ryb. To było moje ostatnie jedzenie ryb na wyspie Bardzo dobre 

ryby, ale chyba troszkę przesadziliśmy z ilością i do końca już nie mogliśmy ich jeść. 

5. Zakupy robiliśmy w Netto i Spar. Można powiedzieć, że tam wydaliśmy 300 zł na zakupy, to w Polsce 

wydało by się 100 zł. Jest drogo i to nie ma co ukrywać.  

6. W Svaneke byliśmy w wytwórni karmelków. Fajna sprawa, można zobaczyć cały proces wytwórczy, a 

jest on dość ciekawy. Na koniec panowie częstowali właśnie co wykonanymi karmelkami. Potem można 

było sobie podejść do pomieszczenia obok, gdzie można było sobie kupić karmelki. Cena 15 DKK/100g. 

7. Toalety za darmo, i co najważniejsze czysto i pachnąco. 

8. Polecam wszelkiego rodzaju kościoły, wszystkie otwarte, można wejść odpocząć. Szczególnie polecam 

w zimne deszczowe dni, grzeją tam, więc można spokojnie siedzieć i odpoczywać. 

9. Cynamonowe bułeczki, czy to w Ronne, czy w Balka, rewelacyjne. Cena chyba koło 9DKK/sztukę. 

10. Maślanka bornholmska szczególnie truskawkowa jest rewelacyjna, oczywiście polecam. 

11. Piwo Tuborg - rewelacyjny smak - ceny różne, w zależności od marketu. Z reguły za małą puszeczkę 

0,33 około 7-8 DKK. 

 

Noclegi: 

Na farmie – doba 15-25kr. 

17 kempingów – wykupienie karty 90kr. – doba 60kr 

Domki letnie, kwatery –  
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1) Aakirkeby 

a) NaturBornholm, 

b) Kościół katolicki, 

c) Muzeum starych pojazdów 

d) Granica geologiczna dzieląca skały 1,2 mld lat (można stanąć rozkrokiem między dwoma 

widocznymi warstwami) 

e) Kamienna mozaika na rynku przedstawiająca wyspę oraz odmiany skał ją tworzących 

2) Svaneke 

a) Joboland 

b) Manufaktura cukierków, 

c) Huta szkła artystycznego, 

d) Wędzarnia, galerie sztuki, 

e) Port 

3) Aarsdale 

a) Wiatrak (biały holender), 

b) Warsztat obróbki granitu, 

c) Port 

4) Hammershus 

a) Ruiny zamku 

5) Allinge 

a) Ryty naskalne z epoki brązu, 

b) Kościół Allinge Kirke z tajemniczym zegarem, 

a) Rejs jednodniowy z rowerem do Simrishamn w Szwecji z portu, 

b) Rejs na Christiansø i zespół wysp: Frederiksø oraz Græsholm 

6) Helligdomsklipperne 

a) Skały 

7) Østerlars 

a) Kościół rotundowy 

8) Olsker 

a) Kościół rotundowy 

9) Nylars 

a) Kościół rotundowy 

10) Nyker 

a) Kościół rotundowy 

11) Nexø 

a) Park Motyli Tropikalnych, 
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b) Muzeum rybołówstwa 

12) Gudhjem 

a) Lodziarnia – Krolle-Bolle lody, 

b) Rejs na Christiansø i zespół wysp: Frederiksø oraz Græsholm 

13) Rønne 

a) Starówka, 

b) Średniowieczne mury, 

c) Wąskie uliczki, 

d) Stara zabudowa kuźni, 

e) Nowoczesny port 

14) Sandvig 

a) Latarnia Hammerodde Fyr – najdalej na północ wysunięta cześć wyspy, 

b) kamienny cypel w widokiem na największe jezioro wyspy 

c) Święte Skały (Helligdommen) – malownicze klify, 

d) Zejście po schodach drewnianych do groty 

e) Jons Kapel – kaplica Jona 

f) 40-metrowe granitowe klify 

g) Wysoka granitowa turnia w północno-zachodniej części wyspy 

15) Louisenlund  

a) 51 głazów z epoki brązu związanych z kultem zmarłych 

16) Døndalefaldet  

a) Największy wodospad Danii 

17) Rø (okolice)  

a) Doliny szczelinowe – Døndalen 

 

 


