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Bornholm er ikke bare kendt for at være solskinsøen. Den 
smukke ø har en helt enestående natur kombineret med spæn-
dende kultur. På fire dage i Kristi Himmelfartsferien når vi hele 
øen rundt, og vi kigger især efter fugle, men også sommerfug-
le, orkidéer samt kulturelle indslag. 

Perioden sidst i maj er en helt fantastisk tid, da naturen har 
iklædt sig sommertøjet, og fuglene synger på livet løs. Selv ar-
terne, der har taget turen hele vejen fra deres vinterkvarter, er 
ankommet, heriblandt skovsanger, rødstjert, tornsanger, grå- 
og broget fluesnapper samt karmindompap. 

Ud over fuglene vil vi også se på orkidéer og andre blomster 
samt sommerfugle. Vi besøger også nogle af øens berømte kul-
turseværdigheder som Hammershus og Østerlars Rundkirke.
Som om al dette ikke var nok, sejler vi ud til Christiansø og op-
lever de unikke øer. 



Turen er planlagt således, at vi kommer 
hele øen rundt samt en tur til Christiansø. 
Dagsprogrammerne kan dog ændre sig, 
hvis der pludselig ses noget meget spæn-
dende en dag, eller hvis vejret ikke er til 
den planlagte lokalitet. 

Dag 1
Vi ankommer til Bornholm ved 10-tiden 
og fortsætter til Østerlars rundkirke, som 
er øens største og mest berømte rundkir-
ke. Vi skal bl.a. se kirkens udsmykning af 
middelalderlige kalkmalerier.  

Vi fortsætter til Raghammer Skydeter-
ræn, som er kendt for en meget mangfol-
dig fauna. Vi håber at se nogle fine fugle 
såsom bynkefugl og stenpikker. Vi kan 
også være heldige at se blåvinget ør-
kengræshoppe, som kun findes på den-

ne lokalitet i hele Danmark. Vi bruger et 
par timer her og spiser vores medbragte 
madpakker med udsigt over Østersøen og 
det åbne, flotte landskab.

Herefter går turen til Nexø Sydstrand og 
Salthammer Odde ved Snogebæk, som 
i sær er kendt for rastende vadefugle og 
ænder. Der vil også være mulighed for 
masser af småfugle, da begge lokaliteter 
byder på både træer og krat. Derudover 
er der ofte karmindompap ved Nexø Syd-
strand, og tidspunktet er helt perfekt til 
denne art. Hvis der er mere tid går vi en 
tur på Dueodde i verdens fineste sand.
Sidst på eftermiddagen ankommer vi til 
vort hotel nær Balka, hvor vi skal bo på 
hele turen. 



Dag 2
Efter vi har indtaget morgenmaden, sæt-
ter vi kursen mod Gudhjem. Denne fre-
dag skal vi nemlig besøge Ertholmene, 
eller i folkemunde: Christiansø, som er 
den største af de tre øer, der tilsammen 
kaldes Ertholmene. Færgen sejler kl. 10. 
Inden vi tager afsted, går vi en lille tur i 
Gudhjem, hvor der både er Holkadalen, 
Bokul og Gråmyr af spændende små lo-
kaliteter. Her vil vi formodentlig både nå 
at se orkidéer såsom majgøgeurt og plet-
tet gøgeurt samt fluesnappere og andre 
småfugle.
På sejlturen over ser vi efter alke og 
lomvier, som er den nordlige halvkugles 
svar på pingviner! Begge arter er talri-
ge, da arterne har deres største kolonier 
i Danmark på den lille ø – Græsholmen. 
Udover nogle få ynglepar på Bornholm, er 
Græsholmen også det eneste sted, at dis-
se arter yngler. Endvidere vil vi se gråsæ-

ler ved indsejlingen, da de ynder at dase 
på et lille klippeskær ved navn Tat. 
De to beboede øer, Christiansø og Frede-
riksø, er charmerende ud over det sæd-
vanlige med små snævre brostensgader 
og hyggelige huse samt de to fæstnings-
værker, Store Tårn og Lille Tårn, som 
begge er opført i granit. Det tager ikke 
lang tid at gå øerne rundt, men vi skal 
nok få tiden til at gå, inden færgen sejler 
tilbage kl. 14. 

Christiansø og Frederiksø fungerer som 
magnet for småfugle, da de tager sig et 
hvil her inden rejsen videre nordpå. Der-
for har vi rigtig gode muligheder for at se 
masser af småfugle rigtig tæt på. Øen er 
blandt andet kendt for de mange sjæld-
ne arter, som er set i gennem tiderne. Vi 
vil naturligvis også kigge efter ynglende 
ederfugle og stormmåger, som har reder 
overalt på øerne. Dog er det allerede så 
sent på ynglesæsonen, at mange af dem 
har udruget deres unger, men der skal 
nok stadig være nogle i gang. 



Ertholmene er uden tvivl en oplevelse alle 
burde være forundt. 
Kl. 15 er vi tilbage i Gudhjem, og måske 
er det tid til en lille forfriskning i form af 
de kendte Gudhjemvaffelis, inden vi tager 
videre. 

Dag 3
Denne dag drager vi nordpå efter mor-
genmaden. Vi skal nemlig op at se Ham-
merknuden samt Hammershus. Vi starter 
med at bruge et par timer på at gå rundt 
om Hammerknuden. Det kystnære klip-
pelandskab er meget smukt, og vi kan på 
turen rundt både se ud over havet samt 
ind i landskabet. Der vil være god mu-
lighed for masser af småfugle, og over 
havet kan vi se både ænder, skalleslugere 
og alkefugle. Måske er vi endda heldige 
at se fugle på direkte træk ud over Born-
holms nordligste punkt og videre mod 
deres ynglepladser i Sverige. Hammer-
knuden huser også flere arter orkidéer, 
og vi skal prøve den i Danmark sjældne 
hylde-gøgeurt, hvor blomsterne kan være 
både røde og gule. Ægbladet fliglæbe, 
tyndakset gøgeurt og salepgøgeurt er 
andre orkidéer, som vi håber at se i om-
rådet.
På turen rundt ser vi også resterne af det 
lille kapel, Salomons Kapel, som er opført 
i middelalderen samt de berømte klippe-
formationer kamelhovederne (se forsiden) 
og løvehovedet. 



Orkidéer: Vi vil på turen have mulighed for flere orkidé-arter. Her på billederne ses 
hylde-gøgeurt, salep-gøgeurt og tyndakset gøgeurt. Men vi har også mulighed for 
maj-gøgeurt, plettet gøgeurt og ægbladet fliglæbe m.fl. 



Vi fortsætter til Hammershus, 
hvor vi også bruger et par ti-
mer og indtager vores frokost 
et passende sted. Den smuk-
ke ruin, som er Nordeuropas 
største borgruin, tårner sig 
op i landskabet, der rummer 
mange forskellige fugle og en 
spændende flora. 
Når vi er færdige med at nyde 
naturen ved Hammershus, 
ser vi, hvad klokken er ble-
vet. Hvis vi er i god tid, går vi 
også en lille tur ved højlyngs-
området, Slotslyngen, nær 
Hammeren. Her vil der være 
mulighed for at se bl.a. van-
drefalk. Hvis vi er pressede på 
tid, tager vi enten en tur op til 
Hammerfyret eller en tur ned 
til Hammerhavn eller Ham-
mersøen, hvor vi også kan 
være heldige at se vandrefalk 
og den sjældne baltiske silde-
måge. 
På vej mod syd laver vi et 
stop ved Udkæret nær Ve-
stermarie. Her kan være både 
vadefugle og ænder samt 
masser af småfugle. Vi går en 
tur op igennem skoven, hvor 
vi har en rigtig flot udsigt ud 
over Vallensgårdsmosen. På 
turen op igennem skoven er 
der gode chancer for at høre 
skovsanger.



Dag 4
Efter morgenmad og udtjekning fra ho-
tellet kører vi til Almindingen, Danmarks 
tredjestørste skov. Vi starter med at gå 
en tur langs skoven ned til Ekkodalen. 
En prægtig tur, der både byder på skov, 
klipper, græssede arealer og en rislende 
å. Her lytter vi til fuglene, som sikkert 
synger i munden på hinanden, ser efter 
de vanvittigt flotte blåvingede kobber-
vandnymfer, og hvad der ellers dukker 
op. Herefter kører vi til Bastemosen, 
hvor der blandt andet er rørsanger, rør-
høg og måske lærkefalk og rørdrum. Vi 
går en tur rundt om mosen, hvor vi også 
har mulighed for at se nogle spænden-
de guldsmede og sommerfugle. Herefter 
tager vi videre mod Ølene, hvor vi kan 
være heldige at se rødrygget tornskade, 
trane og havørn. På vejen fra Bastemosen 
til Ølene kører vi ind igennem skoven og 
ser, om vi kan spotte nogle af de born-
holmske bisoner. Om eftermiddagen skal 
vi med færgen hjemad godt mættet med 
oplevelser. 



Turens pris

Pluspris 4.400 kr. per person i delt dobbeltværelse, pris for andre 5.000 kr. Ønsker 
du enkeltværelse koster det 900 kr. ekstra. 

I priser er inkluderet:

• Al transport fra København (egen bus plus færge)
• Sejltur til Christiansø
• 3 overnatninger på Strandhotel Balka Søbad 
• 3 x morgenmadsbuffet på hotellet
• 3 x 2 retters aftensmad på hotellet 
• 3 madpakker
•  Indgang til Hammershus og Østerlars kirke
• Scanbird naturguider 

Tilmelding 
Udfyld tilmeldingsskemaet, som du finder under turbeskrivelsen på Politiken Plus’ 
hjemmeside http://politiken.dk/plus/rejser/, herefter får du tilsendt en faktura.

Afbestilling
Afbestilling skal ske skriftligt (mail) til Scanbird. 
• Op til 60 dage før turen beregner Scanbird sig et gebyr på 1.500 kr. pr. person  
• 59–30 dage før turen beregner Scanbird sig et gebyr svarende til 50% af turens 
pris. 
• Ved afbestilling mindre end 30 dage før afrejsen beregner Scanbird sig et gebyr sva-
rende til turens pris.

Forsikring
En afbestillingsforsikring kan tegnes, hvis dette ønskes. Kontakt f.eks. eget forsik-
ringsselskab, Gouda eller Europæiske. 

Hotel
Vi skal bo på Strandhotel Balka Søbad (http://hotel-balkasoebad.dk/)

Rejseledere er Vicky Knudsen og Chr. Ebbe Mortensen. Du kan læse om dem på vo-
res hjemmeside ved at trykke her

http://politiken.dk/plus/rejser/
http://hotel-balkasoebad.dk/
http://scanbird.com/birdguides.html


Frokosten 
Vi søger selv for frokost den første dag (tag madpakke med hjemmefra). De næste 
tre dage får vi en madpakke med fra hotellet. 

Hvad skal jeg have med: Vi må regne med, at det kan være køligt i morgentimer-
ne, derfor - husk lidt varmt tøj, solidt fodtøj, og har du en kikkert, er den god at have 
med. Ligeledes vækkeur, og hvad du ellers mener at have brug for på en weekendtur.

Mødested og -tid: Vi mødes på Sjælør Station torsdag d. 10. maj kl. 06.00, opsam-
ling i Københavns lufthavn kl. 06.15 efter aftale. 

Hjemkomst: Forventet hjemkomst til samme sted søndag den 13. maj ca. kl. 19.30. 

Klima: Bornholm er kendt som ”solskinsøen” Men - dette betyder ikke, at der ikke 
kan komme en regnbyge, og Østersøen kan være kold sidst i maj. 

Dette skulle være alle de praktiske oplysninger, du burde have behov for. Hvis du øn-
sker yderligere information, er du velkommen til at kontakte os.

Teknisk arrangør:

Scanbird ApS
Strandegårdsvej 10, 
2650 Hvidovre
Telefon: 23 42 34 04 
Mail: Scanbird@scanbird.com
Hjemmeside: www.scanbird.com

mailto:%20Scanbird%40scanbird.com%20?subject=
http://www.scanbird.com

