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VELKOMMEN TIL NORDLY 
På en tur til Wonderfestiwall i 2015 forelskede vi os i den nærliggende perle, 

som dengang hed "Sjøljan". Det blev starten på udlevelsen af vores drøm om 

at leve et liv tættere på naturen og i rolige omgivelser på Bornholm. 

Vi solgte vores lejlighed på Nørrebro og drog mod Bornholm i januar 2016.  

 

Martin er opvokset på Midtsjælland og besøgte i 7. klasse Nordly med hans 

egen Folkeskoleklasse, hvorfor han har et ganske særligt forhold til stedet. 

Han har en baggrund som tømrer og har læst Leisure Management, og derfor 

er han meget kreativ af sind, og vil hellere end gerne hjælpe til med at tænde 

et bål eller spille en omgang fodbold med børnene.  

Simone er oprindeligt fra Nordjylland og blev i 2017 færdig med sin kandidat i 

Folkesundhedsvidenskab. Hendes hjerte er faldet pladask for Nordbornholm, 

og hun vil derfor altid have en god idé til en smuk gåtur, eller hvor man får de 

bedste is i nærområdet.  

 

Starten af 2016 gik med istandsættelse og planlægning af de mange gode 

idéer vi havde for Nordly, hvilket har resulteret i skabelsen af et vandrehjem 

fyldt med hjemlig og autentisk atmosfære. Vi har stadig en masse drømme på 

stedets vegne, som vi ser frem til at føre ud i livet.  

Hos os kan I forvente en god personlig betjening og naturskønne omgivelser. 

Vores ambition er at få vores gæster til at føle sig hjemme og gøre 

lejrskoleoplevelsen hos Nordly til noget særligt, for lejrskoleminderne har man 

med sig resten af livet.  

  

Med venlige hilsener  

 

Martin og Simone 

 
 
 

 
 
 



	

 

Bustransport 
Vi har et samarbejde med Hasle & Jan-Oles Turisttrafik. De har en masse 

busture rundt omkring på øen, som kan kombineres alt efter hvad man ønsker 

at opleve på øen. Deres tilbud og priser kan findes længere nede i dette 

dokument.  

 

Cykeludlejning 
Nordly samarbejder med Bornholms Cykeludlejning i Rønne, som kan levere 

jeres cykler helt til døren. Det er blandt andet en mulighed at arrangere en 

cykletur fra Færgen i Rønne til Nordly. Cykelfirmaet står gerne for at 

transportere jeres bagage.  

 

Lejepriser kan ses på nedenstående hjemmeside:  

http://www.bornholms-cykeludlejning.dk/dk/ 

 

Ved bestilling bedes I sende en mail til: info@bornholms-cykeludlejning.dk.  

I mailen skal I oplyse følgende: antal af cykler, størrelse på cyklerne (alder på 

cyklisterne) og at I bor på Nordly Vandrerhjem i Sandvig. 

 

For yderligere spørgsmål kan de kontaktes på telefonnummer: 56 95 13 59. 

 
Sejltur til Christiansø  
Det er muligt at sejle til Christiansø fra Gudhjem. Se evt. Christiansøfarten’s 

hjemmeside for mere info: https://www.christiansoefarten.dk/176we.htm 

Fartplanen er vedhæftet dette dokument.  

 
Bornholms Outdoorcenter 
Har I brug for lidt action og udfordringer i den bornholmske natur kan vi varmt 

anbefale Bornholms Outdoorcenter. De tilbyder både klatring, rappelling, 

mountainbike osv. Se en prisliste længere nede i dokumentet.  

Web: http://bornholmsoutdoorcenter.dk 

 

 

 



	

 

Forplejning 
Hvis der er flere end 50 elever til spisning, vil morgenmad og aftensmad blive 

serveret over to omgange.  

 
- Morgenmaden samt smør-selv madpakker serveres kl.7.30 og kl.8.30. 

- Aftensmaden serveres kl.17.30 og 18.30. 

 

OBS! Tiderne er vejledende og kan variere alt efter ankomst - og 

afgangstidspunkt samt ved eventuelle dagsture. 

 

Madmæssigt tages der hensyn til elever med muslimsk baggrund. Derfor må I 

gerne informere os, hvis dette bliver aktuelt samt hvis der er elever med 

madallergier. 

 
Togtransport 
DSB har netop offentliggjort en skrivelse, som beskriver kravene til ID-kontrol 

gennem Sverige med DSB-Frirejse. 

Lærerne skal have gyldigt billede-ID og en liste med elevernes fulde navn og 

CPR-nr. 

Informationerne kan findes på lejrskole-sitet her:  

https://www.dsb.dk/find-produkter-og-services/dsb-skolerejser/skolerejser-til-

bornholm/ 

 

Siden opdateres løbende med seneste informationer og ændringer. 

 
Offentlig transport 
Buslinjerne 1 og 2 stopper begge tæt på vandrerhjemmet:  

Bus 1:  ”Sandvig gl. Station” 

Bus 2: ”Langebjergvej overfor Hammershusvej” 

- Sig evt. til chaufføren at I skal af ved Nordly, så plejer de at være flinke 

til at stoppe helt tæt på. 

Køreplanerne er vedhæftet dette dokumentet. Men vær opmærksom på at 

disse opdateres løbende. Vi opfordrer derfor til, at man tjekker BATs 

hjemmeside for mere info: http://www.bat.dk/forside/ 



	

 

Rengøring 

Husk at efterlade rummet i samme stand, som da I kom, medmindre I har 

bestilt en slutrengøring. Denne kan tilkøbes for 150 kr. 

 

- Skraldespanden tømmes. 

- Sengelinned tages af og lejet linned lægges i stativet i gangen foran 

gæstekøkkenet. 

- Madrasserne stilles op og dynen lægges sammen. 

- Håndvasken, bordet, garderobeskabet og hylderne tørres ad.  

- Stolene anbringes på bordet. 

- Gulvet støvsuges. 

 

I bedes medbringe sengelinned og ikke sovepose. Hvis I ikke selv medbringer 

eller glemmer sengelinned, kan dette og håndklæde tilkøbes for 80 kr. per 

person.  

 

OBS! Linnedpakkerne skal bestilles hos os senest en uge før ankomst. 

 
 
Vigtige telefonnumre 

- Nordly  (Martin & Simone)  56 48 03 62 / 60 22 46 00 

- Dantaxi    70 25 25 25 

- Allinge lægehus   56 48 05 01 

- Akuttelefonen   1813 

- Tandpinevagten   1813 

- Bornholms velkomstcenter  56 95 95 00 

- Bornholmslinjen   70 90 01 00 
 

 

 
 
 
 



	

 

Værelser 
Nordly har i alt 77 sengepladser fordelt på 1.sal (33 pladser), underetage (14 

pladser) og anneks (30 pladser). Vi har dog mulighed for at udvide antallet 

med 10 pladser. Der er håndvaske på værelserne i annekset. Der findes bade 

og toiletter i hovedbygningens underetage samt i annekset. Herudover er der 

toilet og håndvaske på 1.sal.  

Som udgangspunkt ser vi helst at drenge sover i annekset + underetage og 

piger på 1.sal.  

I bedes via mail sende os en kønsfordeling på elever og lærere, så vi kan lave 

en værelsesfordeling. Derudover må I gerne sende jeres program for opholdet 

med ankomst – og afgangstider på, så vi kan planlægge spisetider. 

 
1. sal Antal sovepladser 
Rum 1 5 
Rum 2 4 
Rum 3 6 
Rum 4 6 
Rum 5 5 
Rum 6 4 
Rum 7 (lærer) 3 
Underetage 

 

Rum 9 1 
Rum 10 1 
Rum 11  3 
Rum 12 3 
Rum 13 3 
Rum 14 3 
Anneks 
Rum 15 4 
Rum 16 4 
Rum 17 4 
Rum 18 2 
Rum 19 2 
Rum 20 2 
Rum 21 2 
Rum 22 2 
Rum 23 2 
Rum 24 2 
Rum 25 2 
Rum 26 2 

 



	

 

På Nordly har vi to hyggelige opholdsstuer. Den ene fungerer som tv-stue, og 

den anden stue kan benyttes til afslapning og hygge. Herudover har vi en 

masse forskellige brætspil, og til de aktive har vi udendørs et bordtennisbord, 

basket kurv og fodboldbane. Spisesalen må gerne benyttes udenfor 

spisetiderne til sociale arrangementer.  

 

I spisesalen har vi en lille bar/bod, hvor man kan købe diverse drikkevarer, 

slik og chips. Baren lukker kl.20 om aftenen og i forbindelse med spisetider. 

 

Lejrbål og snobrød 
Nordly har en bålplads, hvor det er muligt at lave bål og bage snobrød. I kan 

tilkøbe en kurv med brænde (35 kr.) og snobrødsdej (5 kr./elev). 

 

Oplevelser og attraktioner i nærområdet 
Nordly ligger i fantastiske omgivelser på Nordbornholm i gåafstand fra mange 

populære turistattraktioner. Heriblandt kan vi nævne: 

 

- Moseløkken Stenbrudsmuseum. Få historien om stenbrydningen på 

Bornholm igennem tiderne og oplev et aktivt stenbrud. Afstand: 1,5 km. 

Web: http://moseloekken.dk 

 

- Helleristningerne ”Madsebakke” i Allinge. Oplev helleristningerne som 

siges at være fra Bronzealderen. Afstand: 2 km. 

 

- Hammerknuden eller ”Hammeren” er et helt unikt naturområde præget 

af klipper og hav. En gåtur rundt om Hammeren er et must under et 

besøg på Bornholm. Her kan I opleve grundfjeld i mange udformninger 

samt adskillige kulturspor så som Salomons Kapel, Krystalsøen, Løve 

– og Kamelhovederne osv. Se mere på Naturstyrelsens hjemmeside: 

http://naturstyrelsen.dk/naturoplevelser/naturguider/nordbornholm-og-

hammershus/sevaerdigheder/ 

 

 



	

 

- Hammerfyr. Niels-Jørgen er fyrmester og har boet på Hammeren i 

snart 10 år. Han er en meget engageret og vidende lokalguide, der 

formidler mere end 215 års historie fra Nordbornholm. Kontakt ham på 

telefon 30 23 64 74 og planlæg jeres egen private tur. Afstand: 1,5 km. 

Web: http://hammerfyr.dk/site/ 

 

- Jons Kapel og Ringebakkerne. Nyd en af de smukkeste vandreturer på 

den Bornholmske vestkyst af den gamle redningssti fra Vang til 

klippehulen Jons Kapel. På turen kan I besøge Blåskinsdalen, som har 

fået sit navn fra de blå anemoner, som blomstrer her om foråret.  

Vi kan anbefale at følge et af turforslagene fra Danmarks 

Naturfredningsforenings hjemmeside: 

http://www.fredninger.dk/fredning/jons-kapel-og-ringebakkerne/ 

 

- Hammerhus er Nordeuropas største borgruin og Bornholms mest 
besøgte seværdighed. I kan enten udforske ruinen på egen hånd eller 

bestille en tur gennem Bornholms Middelaldercenter, der bl.a. 

arrangerer en aftentur, hvor de belyser ruiner og man oplever 

Hammerhus i skumring og mørke eller ”Kampen om Hammershus”, 

hvor I vil blive direkte inddraget i angrebet og forsvaret af borgen.  

Afstand: 1,4 km. 

Se mere på:  

http://bornholmsmiddelaldercenter.dk/skoler/ture-paa-

hammershus.aspx 

 

- Hammersøen og Opalsøen ligger i Nordly’s baghave. Opalsøen er et 

gammel granitbrud, der i dag er fyldt med det klareste blå vand. Man 

kan hoppe i ”bassinet” fra klipperne eller gå direkte i.  

 

Længere nede i dokumentet kan I se et samlet kort over Nordbornholms 

seværdigheder fra Naturstyrelsens hjemmeside.  

 

 

 



	

 

Huskeliste 
Send os en mail med følgende oplysninger: 

- Kønsfordeling på elever og lærer, så vi kan lave en værelsesfordeling. 

- Hvis I skal leje sengelinned og håndklæde (80 kr.), skal dette bestilles 

hos os senest en uge før ankomst. Send gerne alle forespørgsler i en 

samlet mail. 

- Er der specielle madhensyn? Allergier, osv.? 

- Program for ugen med ankomst – og afgangstider på, så vi kan 
planlægge spisetider. 

- Vi anbefaler at eleverne medbringer en drikkedunk. 

 
 
 
Afbestilling 
Lejrskoleopholdet kan annulleres op til 6 måneder før ankomst. Annullering 

skal ske skriftlig pr. mail eller via telefonopkald.  

 

Der vil blive opkrævet et depositum på 50% af det samlede beløb 6 måneder 

før ankomst. Restbeløbet opkræves 3 måneder før ankomst. 

 

Ved annullering senere end 6 måneder før ankomst, refunderes 

depositummet ikke. Ved annullering senere end 3 måneder før ankomst, 

refunderes restbeløbet ikke.  

 
 
 



 

Jan-Ole´s                      
Turisttrafik 

                    Tlf. +45 56 96 50 03 Email: jan-ole@turisttrafik.dk 

                                                                                           

                                

BUSTURE FRA ALLINGE OG OMEGN  
 

  Rytterknægten 
SYDTUR 9,00-17,00  
 
Turen starter med at vi kører gennem Allinge, Olsker, Klemensker til Almindingen, som er Bornholms største statsskov. 
Her kører vi op til Rytterknægten, og beser Bornholms højeste punkt, Kongemindet. Herfra vandrer I til Ekkodalen. Turen 
går videre gennem Åkirkeby til Dueodde, en af Europas fineste sandstrande. Her gøres ophold hvor der er mulighed for at 
spise den medbragte mad, samt gå en tur i klitterne. Derefter køres gennem det lille fiskerleje Snogebæk og Nexø til 
Svaneke, hvor der bliver mulighed for at smage en røget sild og gå en tur på glastorvet samt besøge et bolsjekogeri. 
Herfra køres til Brændesgårdshaven, Bornholms Sommerland, her findes Vandland, Svævebaner, og Robåde m.m.  
 
Som alternativ til Brændesgårdshaven, kan man vælge enten Natur Bornholm i Åkirkeby, som er et natur- og 
oplevelsescenter, der gennem interaktive udstillinger, virtuel teknologi, samt naturvejledning har til formål at styrke 
interessen og forståelsen for øens natur og kultur. Eller Bornholmertårnet på Dueodde det er et oplevelsescenter hvor I 
medguide oplever et tidligere totalt hemmeligstemplet militært område. Det blev åbnet første gang for 
offentligheden i foråret 2015. I NATO´s tidligere lyttepost er der lavet en stor billedudstilling, som fortæller 
om 2. Verdenskrig og Bornholms helt særlige rolle, hvor øen blev bombet efter Danmarks befrielse; og især 
om ”Den Kolde Krig” og dens betydning for øen 
 
 
 

 Rokkestenen i Paradisbakkerne 

 
SYDTUR 9,00-16,00  
 
Turen starter med at vi kører gennem Allinge, Olsker, Klemensker til Almindingen, som er Bornholms største statsskov. 
Her kører vi op til Rytterknægten, og beser Bornholms højeste punkt, Kongemindet. Herfra vandrer I til Ekkodalen. Turen 
går videre gennem Åkirkeby til Dueodde, en af Europas fineste sandstrande. Her gøres ophold hvor der er mulighed for at 
spise den medbragte mad, samt gå en tur i klitterne. Derefter køres gennem det lille fiskerleje Snogebæk og Nexø til 
Svaneke, hvor der bliver mulighed for at smage en røget sild og gå en tur på glastorvet samt besøge et bolsjekogeri.  
Turen slutter i Paradisbakkerne. 
 



 Helligdomsklipperne 

 

NORDTUR 9,00-17,00  
 
Turen starter med at vi kører ad Strandvejen gennem Tejn, Bornholms største fiskerleje til Helligdomsklipperne ved Rø, 
hvor vi ser det smukke klippeparti, derfra videre til Gudhjem, en af Danmarks smukkest beliggende byer. Her bliver et 
ophold, til at se byen på egen hånd. Derefter kører vi ind i landet til Østerlars Rundkirke, Bornholms største rundkirke. 
Efter at have set kirken kører vi gennem Almindingen til Åkirkeby, hvor vi besøger Natur Bornholm, som er et natur- og 
oplevelsescenter, der gennem interaktive udstillinger, virtuel teknologi, samt naturvejledning har til formål at styrke 
interessen og forståelsen for øens natur og kultur. Herfra køres gennem Vestermarie, Nyker og Hasle til Jons Kapel, også 
et meget smukt klippeparti, herfra går i ad kyststien til Vang, hvor bussen henter jer og kører jer tilbage til 
overnatningsstedet. 
I stedet for Natur Bornholm kan man besøge Rønne By eller Bornholms Rovfugleshow 

 

 Udsigt over Gudhjem 

FORSLAG 1.: Bustur Helligdommen, Gudhjem, Østerlars Rundkirke og Hammerknuden på egen hånd. 

Turen starter kl. 8,30 hvor vi kører til Helligdomsklipperne ved Rø, for at se det smukke klippeparti. Derefter kører vi ind 
i landet til Østerlars Rundkirke, Bornholms største rundkirke. Herefter videre til Gudhjem, en af Danmarks smukkest 
beliggende byer. Her bliver et ophold, til at se byen på egen hånd. Efter besøget i Gudhjem køres til Hammershus, hvor i 
på egen hånd udforsker Hammerknuden. I kan vælge at gå på Stenbrudsmuseet Moseløkken (husk at bestille tid) eller 
tage en guidet rundvisning på Hammershus (husk at bestille tid) eller gå Hammerknuden rundt. Kl. ca. 17,15 kører vi 
tilbage til overnatningsstedet. Første halvdel af turen køres, så den slutter på Hammershus kl. 12,00. 

 

Bornholms Middelaldercenter 

FORSLAG 2.:  Bustur Helligdommen, Gudhjem, Østerlars Rundkirke og Middelaldercenteret. 

  
Turen starter kl. 8,30 og vi kører ad Strandvejen gennem Tejn, Bornholms største fiskerleje til Helligdomsklipperne ved 
Rø, hvor vi ser det smukke klippeparti, derfra videre til Gudhjem, en af Danmarks smukkest beliggende byer. Her bliver 
et ophold, til at se byen på egen hånd. Derefter kører vi ind i landet til Østerlars Rundkirke, Bornholms største rundkirke. 

Hvor guiden fra Middelaldercenteret vil gøre besøget i Østerlars Rundkirke til mere end blot en turistvisit. Herfra går I til 
Middelaldercenteret. I den smukke Bornholmske natur med å, klippeløkker og skov finder vi Bornholms 
Middelaldercenter, et oplevelsescenter bygget op omkring et middelalderligt landbomiljø, med huse, dyr og mennesker. 
Historisk levn og rekonstruktion af en militær belejringslejr er også blandt oplevelserne, der også byder på en række se-, 
lugte- og føleoplevelser. Med hjælp fra en af centerets dygtige guider vil klassen fra start til slut opleve middelalderen 
være nærværende. Skattejagt, kanonaffyring, kædedans og gamle håndværk er blot nogle af tilbudene. Afhentes ca. kl. 
15,30 



 

 

 Natur Bornholm 
 

FORSLAG 3. : Bustur Helligdommen, Gudhjem, Østerlars Rundkirke og Natur Bornholm. 

 
Turen køres som forslag 2, efter et besøg i Østerlars rundkirke, kører vi til Natur Bornholm i Åkirkeby, som er et natur- 
og oplevelsescenter, der gennem interaktive udstillinger, virtuel teknologi, samt naturvejledning har til formål at styrke 
interessen og forståelsen for øens natur og kultur.  kl. 15,00, køres tilbage til overnatningsstedet. 

 
 
 

 Bornholmertårnet 
 
FORSLAG 7: Bustur Bornholmertårnet, Svaneke og Almindingen. 
 
Turen starter kl. 8.30 hvor vi kører til Bornholmertårnet ved Dueodde. Det er et oplevelsescenter hvor I med guide 
oplever et tidligere totalt hemmeligstemplet militært område. Det blev åbnet første gang for offentligheden i foråret 2015. 
I NATO´s tidligere lyttepost er der lavet en stor billedudstilling, som fortæller om 2. Verdenskrig og Bornholms helt 
særlige rolle, hvor øen blev bombet efter Danmarks befrielse; og især om ”Den Kolde Krig” og dens betydning for øen.  
Arrangementet afsluttes med en spændende Spionjagt. Udsigten fra det 70 meter høje tårn er ganske enkelt betagende, 
med et fantastisk view ud over Dueodde og en stor del af Østbornholm. Og bare rolig – der er elevator for de der ikke 
orker trappen med over 400 trin. Udsigten er kåret til Bornholms Bedste. 
Ud af Undervisningsministeriets Historiekanon på 29 emner, berører Bornholmertårnet 4 emner. De 4 emner er ”Murens 
Fald”, ”Maastricht 1992”, ”Augustoprør og Jødeaktion 1943” samt ”FN´s Verdenserklæring om 
Menneskerettighederne”.  
Efter I har brugt ca. 2 timer i og omkring Bornholmertårnet, går I selv til Dueodde og ser en af Europas fineste 
sandstrande. Kl. 13.00 henter bussen jer ved parkerings-pladsen. Herfra køres til Svaneke, hvor der bliver mulighed for at 
smage en røget sild og gå en tur på glastorvet samt besøge et bolsjekogeri.  
Når I er forsynede med røgede sild og bolsjer kører bussen jer til Almindingen, som er Bornholms største statsskov. I 
bliver sat ved Rytterknægten hvor Bornholms højeste punkt, Kongemindet ligger. I klart vejr kan I se en stor del af 
Bornholm fra toppen. Herfra vandrer I til Ekkodalen hvor bussen venter på jer og sørger for at I er hjemme på 
lejrskolestedet kl. 17.00  
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 Døndalen. 

 

SLIPTUR TIL DØNDALEN  

 
Kl. 8,30 bliver I kørt til Døndalen, hvor man bl.a. kan opleve Danmarks højeste vandfald, samt et planteliv med mange 
forskellige planter som ellers kun kan vokse i varmere lande. Man kan også møde nogle smådyr og insekter, som også er 
sjældne her i landet. Fra Døndalen går man langs kysten til Helligdomsklipperne, her kan man evt. gå ind og besøge 
Bornholms kunstmuseum, gratis entre inden kl. 12,00. Herfra går man videre til Gudhjem ad den smukke redning sti 
langs kysten. kl. ca. 14,30 bliver man afhentet på Øvre Gudhjem på Bus P. på Tanken og bliver kørt til Østerlars 
Rundkirke, som man har mulighed for at se. Herefter kører vi tilbage til overnatningsstedet. 
 

Jons Kapel 
 
 

 
SLIPTUR TIL JONS KAPEL  
 
Turen starter kl. 8,30, hvor i bliver kørt til Jons Kapel, herfra går i selv den smukke tur langs kysten, over Vang til 
Hammershus og tilbage til overnatningsstedet. 

 Bornholms Rovfugleshow 

 
ANDRE SLIPTURE 
 
Endvidere arrangeres slipture til Bornholmertårnet, Natur Bornholm, Bornholms Middelaldercenter, Bornholms 
Rovfugleshow eller Brændesgårdshaven, med flere. 
 
Bemærk: Der tages forbehold for ændringer af tidspunkter og rækkefølgen i turforslagene. 

 



Ertholmene ligger og lokker ude i horisonten nordøst for 
Bornholm. Øgruppen består af to beboede øer, Christiansø 

og Frederiksø samt fuglereservatet Græsholmen og et antal mindre 
skær. Fra at være en samling øde klippeknolde der stak op af havet, 
ændrede øerne sig til i dag at være et eftertragtet udflugtsmål for 
turister. Det hele startede i 1684 da Christian den V (1670-1699) 
bestemte at der skulle bygges et forsvarsværk til flådens skibe i 
Østersøen. Ved freden i Roskilde 1658 havde Danmark mistet Skå-
ne, Halland og Blekinge, det var derfor nødvendigt at kontrollere 
den svenske flådes bevægelser i Østersøen. På Ertholmene fandtes 
en naturhavn mellem to af øerne. Her byggede man fæstningen 
Christiansø, verdens første flådebase. Først opførtes de to karisma-
tiske tårne Store Tårn og Lille Tårn.

Fæstningen Christiansø
The Christiansø fortress / Die Festung Christiansø

The Ertholmene Archipelago lies temptingly on the hori-
zon north-east of Bornholm. The archipilago comprises 

the inhabited islands of Christiansø and Frederiksø, Græsholmen 
( a bird sanctuary) and a number of islets and skerries. Over the 
centuries the islands have been transformed from a collection 
of remote rocky knolls jutting up from the sea into a popular 
tourist destination. This all started in 1684 when Denmark’s king 
Christian V ( 1670-1699 ) decided that a fortress should be built for 
the ships of the Danish navy in the Baltic Sea. Under the treaty of 
Roskilde in 1658, Denmark was stripped of the now Swedish pro-
vinces of Scania, Halland and Blekinge, making it more vital than 
ever to monitor the movements of the Swedish navy in the Baltic 
Sea. A natural harbour located between two of the islands in the 
Ertholmene Archipelago is the first naval base in the world. The 
first structures to be built were the two distinctive cannon turrets 
”Big Tower” and ”Small Tower”. - Don’t miss to visit them !

Die Inselgruppe der Erbseninseln, Ertholmene, liegt ver-
lockend am Horizont, nordöstlich von Bornholm. Sie be-

steht aus den beiden bewohnten Inseln Christiansø und Frederiksø 
sowie das Vogelreservat Græsholmen. Während die Inselgruppe 
früher ein Haufen öder Felsknollen war, die aus dem Meer heraus-
ragten, haben sich die Inseln heute zu einem beliebten Ausflugsziel 
für Touristen gemausert. Die Entwicklung der Inselgruppe begann 
1684, als Christian V. ( 1670-1699 ) beschloss, eine Festungsanlage 
zur Verteidigung der Flotte in der Ostsee zu errichten.

Tag børnene med  

Gratis kl. 12.30

Gælder 26/6 - 8/8

- dog betales passagerafgift = 20 kr.

Telefon 56485176

Book online på:
www.christiansoefarten.dk

     Tidlig morgentur 07.45 - se online booking

Udenfor sæsonen er der afgang fra Gudhjem med ”Postbåden PETER” 
Mandag og fredag kl. 10.30 samt tirsdag, onsdag og torsdag kl. 10.00
Retur kl. 13.00 - Check vores hjemmeside for evt. ændringer

Gudhjem - Christiansø        Booking: 56485176

26/6 - 22/8
Afg. /Dep./Abf. 
Gudhjem M T O T F L S Afg. /Dep. 

Christiansø
Ank./Arr. 
Gudhjem

10.00 • • • • • • • 14.00 14.55

12.30 • • • • • • • 16.30 17.25

15.00 • • • • • • •
15.00 A A A 19.30 20.25

1/4 - 24/5 & 23/9 - 24/10
Afg. /Dep./Abf. 
Gudhjem M T O T F L S Afg. /Dep. 

Christiansø
Ank./Arr. 
Gudhjem

10.00 • • • • • • • 14.00 14.55

Fartplan 2021

25/5 - 25/6 & 23/8 - 22/9
Afg. /Dep./Abf. 
Gudhjem M T O T F L S Afg. /Dep. 

Christiansø
Ank./Arr. 
Gudhjem

10.00 • • • • • • • 14.00 14.55

12.30 • • • • • 16.30 17.25

15.00 • • • • •

   A: Kun / only 6. juli - 5. august  - ( Aftentur ) 

Transportbetingelser / Transport conditions
Transport betingelser er opslået om bord og på vores hjemmeside.
Rederiets ansvar er begrænset i h.h.t. sølovens kapitel 15 og 
rederiet påtager sig forbehold for evt. trykfejl i priser og fartplan.
Rules of transportation are shown on board and on our website and 
the company has limited responsibility in accordance with section 
15 of the Danish Merchant shipping Act. The company takes subject 
to misprints and changes in prices and timetables.

Fartplan / Timetable 
2021

Christiansø

Priser / Fares / Preise

Periode
Voksen 
Adult 

dkk/euro

Barn
Child

dkk/euro

Vinter 1/1 - 31/3 
25/10 - 31/12 200/28 110/15

Sommer 1/4 - 25/6 
9/8 - 24/10 225/31 120/17

Højsæson/ 
Peak 26/6 - 8/8 250/35 130/18

Børn gratis / Children free
På afgangen 12.30 i skoleferien ( 26/6 - 8/8 )

kan hver betalende voksen medtage 
1 barn gratis under 15 år

- dog betales passagerafgifter = dkr. 20,-
At departure 12.30 ( 26/6 - 8/8 ) each adult can bring one 

child under 15 years free
- harbour fees = dkr. 20,- to be paid

Børn / Children
For børn der rejser sammen som familie gælder bør-
neprisen 6 - 14 år. - Ellers 6 - 11 år.
(grupper / lejrskoler - se hjemmeside )
 

Children together with family 6 - 14 years 
- else 6 - 11 years

Hunde må ikke medtages til Christiansø
Dogs are not allowed on Christiansø

Christiansøfarten
Ejnar Mikkelsensvej 25. DK-3760 Gudhjem

www.christiansoefarten.dk
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På tur med guiderne på Christiansø

På tur med Christiansøs guider 
Når ”Ertholm” lægger til, vil du ved alle anløb til Christi-
ansø møde de guider, der kan tage dig med på tur. Alle 
guider er certificerede og opfylder de krav Søfæstning 
Christiansø stiller. 
Brug guiderne og skab jobs på øerne.
Guiderne arbejder og bor hele sæsonen på Christian-
sø. De guider ved alle ”Ertholms” ankomster. Prisen er 
50 kr./voksen for en guided tur. 
Ring +45 41 850 550 hvis du vil booke på andre tids-
punkter, dog min. 4 personer/400 kr.

Jeden Dienstag von April bis Juni und von August bis 
Oktober bieten wir ab 11 Uhr eine Führung in deutscher 
Sprache an. Preis: 50 DDK pro Persone. Rufen Sie +45 
41 850 550 an und buchen Sie eine Sonderführung – ab 4 
Personen wird die Führung durchgeführt. 

Every Friday from April to June and from August to Okto-
ber we offer you a guided tour in english at arrival at 11 
o’clock. Price: 50 DDK per person. Other weekdays: Call 
+45 41 850 550 and book a guided tour on request – you 
need to come 4 people or more.

s

Oplev en smuk aftentur til Christiansø
6. juli til 5. august
Tirsdag, onsdag og torsdag afg. Gudhjem kl. 15.00
Besøg Christiansø udenfor ”normal åbningstid” Oplev 
den helt unikke stemning på øen når de fleste endags-
turister er taget hjem. Tag evt. med på en times guided 
rundtur !
(Se muligheder på www.christiansoefarten.dk)
Nyd derefter en hyggelig middag på Gæstgiveriets 
restaurant / terrasse med udsigt over havnen og over 
til Frederiksø. - eller tag madkurven med.
Se mere på: www.christiansoekro.dk.

Oplevelser på Christiansø
Recommended

Husk at bestille bord på: 56462015 eller 25383704

Sunset trip to Christiansø ( 6/7 - 5/8 )
Tuesday, Wednesday and Thursday in the high 
season we have a late afternoon trip to Christiansø 
departing from Gudhjem at 15.00
Enjoy a nice dinner at the local restaurant with the 
spectacular view over the harbour and to Frederiksø.
Departure Christiansø at 19.30 
Book table at the restaurant: +45 56462015 / 25383704

Parkering i Gudhjem kan 
være vanskeligt i højsæso-
nen og koster 
30 kr. / time.
Så parkér på de 3 gratis 
pladser oven for byen
-Se røde cirkler

Parking in Gudhjem in 
the high season can be 
difficult and costs 
30 kr. / hour.
Use the 3 free parking are-
as marked with red circle.

Christiansø her og nu
I dag bor der knap 90 fastboende på de to øer. Det 
fleste er ansat til at holde bygningsværker og fæstnin-
gen i god stand.
På øens skole har 15 børn deres daglige gang op til 
7. klasse.
I Gaden har lægen sin praksis og her ligger øens 
posthus også. 
Hos købmanden kan du købe dine dagligvarer, mens 
Gæstgiveriet står klar med en god frokost eller en 
lækker aftenmenu.
Der er flere overnatningsmuligheder: Gæstgiveriet har 
flere værelser, i øens gamle fængsel Ballonen kan du 
leje fem værelser og på teltpladsen kan du sove i pagt 
med naturen. Hertil kommer mindre lejemål fordelt ud 
på øen.
På Frederiksø laver man fortsat ”Ruths Krydddersild” 
efter en gammel hemmelig opskrift, mens Christiansø 
Glas og Butik Sirenehuset har masser af spændende 
ø-produkter på hylderne.
Se mere om Christiansø på: christiansoe.dk

Ruth’s 
Kryddersild

Den ægte Christiansøsild

+45 56462009

Lokale guider:
dansk - english - deutch

50 kr.
mobil: +45 41 85 05 50

Besøg Butik
Sirenehuset

(Turistinformation)
+45 41 85 05 50

Tidlig morgentur
På nogle dage, når vejret er fint og der er udsolgt 
på de øvrige ture, indsætter vi en afgang fra 
Gudhjem kl. 07.45
Så skal man retur kl. 11.15 eller 14.00 
Dette var en kæmpe succes i 2020 :-)

Morning tour
When required, we have an early departure at 

07.45 - check online booking

M/S ERTHOLM

M/S PETER

Overnatning / Hotel

Christiansø Gæstgiveri
Telefon 56 46 20 15 eller 25 38 37 04

www.christiansoekro.dk

Besøg de 2 Tårne
Visit the 2 towers

Camping
Telefon 29 40 50 02
teltplads@christiansoe.dk

294 passagerer
55 minutter

137 passagerer
70 minutter

Du kan købe entré-billetten sammen med færgebilletten på 
billetkontoret.
Entré:    Voksen / adult  40 kr.  Barn / Child  20 kr. 
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Nordbornholm og
Hammershus
1. Hammerknuden

2. Hammerfyret

3. Krystalsøen

4. Opalsøen

55. Hammersøen

6. Hammerhavn

7. Salomons kapel

8. Hammerodde Fyr

9. Langebjerg

10. Hammershus

11. Slotsgården og Hammershus-

ududstillingen

12. Løve- og Kamelhovederne

13. Hammersholm

14. Helleristningerne

15. Stenbrudsmuseet Moseløkkeen

16. Slotslyngen

17. Pissebækken

18. R18. Ravnedal
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ØSTERSØENS DIVERSITET
Bliv klogere på livet i Østersøen, og de barske forhold der hersker.

Hos ivandet får I muligheden 
for at komme i nærkontakt med 
Østersøens liv. Østersøen er både 
helt særlig og super sårbar, og 
derfor er den god til at illustrere 
hele verdens haves udfordringer 
med øget befolkningstal, 
forurening og global opvarmning. 

Mest af alt er livet i Østersøen 
et perfekt eksempel på 
tilpasninger til barske levesteder. 
Sammensætningen af arter 
i havet omkring Bornholm er 
nemlig helt unik grundet den 
lave salinitet og de varierende 
bundtyper. 

Alt det inviterer vi jer til at blive 
klogere på! 

Forløbets varighed  2 t 
Antal elever 25 (+ min 2 voksne)
Aldersgruppe 4. klasse og opefter
Sted Ved Isværket i Tejn Havn, Vestkajen 7, 3770 Allinge
Pris 2 000 dkk 
Kontakt kontakt@ivandet.dk eller tlf.: 51500161
Hjemmeside www.ivandet.dk 

Aktiviteter

Guidet snorkelforløb* 2 t.
Materiale til kystundersøgelser på egen hånd
*kun maj-september og helt afhængig af 
vejrforhold på den pågældende dag.

Muligt tilkøb DKK

3 500
1 000

• Introduktion til Østersøen
• Fysisk/kemiske forsøg om brakvand, springlag  

og næringsstoffer
• Indsamling af dyr med waders, fiskenet  

og vandkikkert
• Sortering af organismer
• Undersøgelse af organismers tilpasning
• Afslutning

Dette er et standardforløb, men vi giver mulighed for 
tilpasning så det passer præcist jeres ønsker og behov.



Rappeling/klatring: pris pr. person 300 kr

Rappeling: pris pr. person 185 kr

Klatring: pris pr. person 185 kr

MTB: pris pr. person 200 kr

Kæmpegynge: pris pr. person 200 kr

Kajak: pris pr. person 200 kr

Dykkning: pris pr. person 220 kr

Snorkling: pris pr. person 175 kr

Coast-steering: pris pr. person 250 kr

For mere info: Email anders-bkp@hotmail.com

Prisliste: Skoleklasser / grupper over 15

OBS: Nogle af aktiviteterne er der alders/vægt-
begrænsninger

mailto:anders-bkp@hotmail.com

