
  
 

  
 

  
 

  
 

  

  
 

  
 

  
 

 

 
Bornholm – wyspa 
wielkości Warszawy 
zamieszkała przez 
około 40 tyś 
mieszkańców (jak 
Świnoujście).  
 
Rowerowy Raj. 
Ścieżki rowerowe 
cykelvej – we 
wszystkie strony, 
wzdłuż i wszerz 
Wyspy.  
 
Przede wszystkim 
jednak niesamowity 
klimat, przepiękne 
widoki i mili ludzie.  
 
Odradzam 
miłośnikom hałasu, 
huku i głośnego 
umca-umca ☺ 

Gudhjem 
(dosłownie: Dom 
Boga) – jedna z 
urokliwszych 
miejscowości. 
Około 1600 
mieszkańców. 
Wszyscy 
zmieściliby się 
pewnie na jednym 
promie.  Kolorowa 
zabudowa jak z 
bajki. Artystyczny 
klimat i marina.  
 
 
Po kilku dniach 
można przywyknąć 
do kolorowej 
zabudowy. Naszej 
„szarzej 
rzeczywistości” nie 
znajdziesz nawet w 
porcie... 
 
Piaszczyste plaże 
(ale cóż to za 
piasek!) i skaliste, 
klifowe wybrzeże – 
wszystko w 
promieniu 
kilkudziesięciu 
minut jazdy na 
rowerze. 
 
Spotkanie ze 
średniowieczem? 
Owszem! Spotkanie 
z niecodzienną 
naturą? Również.  
 
Koniecznie sprawdź 
lokalny browar 
(wyśmienity).  
 
Cukierki o smaku 
granitu? Też są. 



  
 

  
 

  
 

  

  
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ciche knajpki (jak ta 
przy plaży w 
Sandvik). Każda 
inna.  
 
Przygotuj się na 
(nie tylko poranne) 
ataki mgły. Taka 
może zaskoczyć w 
samo południe na 
słonecznej, 
sierpniowej plaży. 
Niesamowite. 
 
Jeśli mam coś 
polecić: to dwa 
tygodnie i rower. 
Samochód zostaw 
w Polsce – 
użyteczny będzie 
jak wysokie obcasy 
na wrzosowisku. 

„Sklepy 
samoobsługowe” – 
przy ścieżkach 
rowerowych i na 
rozstajach dróg. 
Odliczoną kwotę 
wrzuć do słoiczka 
lub zostaw pod 
cegłą.  
 
 
 
 
 
 
Wieczorem w 
marinie (np. w 
Hasle) możesz 
posłuchać przy 
piwku evergeen’ów 
w wykonaniu B-Joe, 
bornholmskiej 
gwiazdy. Polecam. 
 

Rower zawsze można wypożyczyć, ale chyba największa 
frajda to przyjechać swoim. I objechać całą Wyspę. Tylko 
tak poznasz jej uroki. No i nie przywiązuj się specjalnie do 
jednej plaży – warto za każdym razem wybrać się na inną. 
Poza Dueodde polecam kameralną plażę w Hasle (tam 
gdzie wędzarnia), w Snadvik i w... Ronne koło portu. 

Między Klemensker a Nyker znajdziesz ścieżkę rowerową... o 
dwóch pasach ruchu. No i rowerzyści mają tu zwyczajowo 
zawsze pierwszeństwo. Zawsze z uśmiechem.  
 
Nie przyzwyczajaj się do tego – w Polsce to może być groźny 
nawyk. 


