
Søndag: 06.09.2020 

 

Vandretur i Paradisbakkerne – Tur 1 – afmærket med rød cirkel 
Du starter denne vandretur i Paradisbakkerne ved p-pladsen ved Klintebygård – på sydsi-

den af Paradisbakkerne. Turen går op forbi Fjeldstauan, som var Danmarks første van-

drerhjem. Herefter kommer du til Rokkestenen, som er Bornholms mest kendte vandre-

blok, og som rent faktisk rokker. Prøv bare om du kan få den til det! 

Turen er på i alt ca. 3 km og kan gøres på omkring 1 time. 

Vandretur i Paradisbakkerne – Tur 2 – afmærket med blå firkant 
Tur 2 i Paradisbakkerne starter også ved p-pladsen ved Klintebygård. I begyndelsen 

følger du samme rute som tur 1, men derefter går denne tur op forbi Gamleborg (et jern-

alder tilflugtssted brugt i krigstid) og videre til Borgesø, der er en næsten udtørret sø 

nord for Gamleborg samt Midterpilt, der er det højeste punkt i Paradisbakkerne – 113 

meter over havet. 

Turen er på i alt ca. 6 km og varer ca. 2 timer. 

Vandretur i Paradisbakkerne – Tur 3 – afmærket med gul trekant 
Den sidste afmærkede tur i Paradisbakkerne er tur 3. Tur 3 starter igen ved p-pladsen ved 

Klintebygård. På denne særdeles smukke tur gennem Paradisbakkerne kommer du bl.a. 

til Majdal, som er den bredeste dal i Paradisbakkerne. Du når også til Ravnedal, der er en 

meget spændende sprækkedal, Troldstauerna, som er en klippevæg med nedfaldne klip-

peblokke, Heksens dør, Trommerestenene, Gamledam, Oksemyr og Kodal. 

Turen er på i alt ca. 6,5 km og varer ca. 4 timer. 

 

Minigolf turnering (pladsen arrangerer) 

 

Fællesspisning ?? 

Dag 7: 

Dag 8: Mandag: 07.09.2020 
 

Afrejsedag 
Standerstrygning (husk sangbog) 
 

Så er vi kommet til turens sidste dag, også kaldet afrejsedagen. Vi siger farvel 

og tak, ikke mindst til Sannes Familiecamping & Feriepark, for en forhåbentlig 

god, hyggelig og udbytterig tur i KKD regi her til ”Solskinsøen Bornholm”. 

Turarrangørerne siger tak til alle som  har deltaget og ønsker jer alle en god og 

sikker hjemtur, vi ses en anden god gang !? 
 

Venligst 

John + Stig + Leif 

10.00 

10.00 

18.00 

OBS ! 
 

Det er fulstændigt frivilligt, om man vil deltage i de enkelte ture, 

ligesom det er frivilligt om man vil deltage i fællesspisningerne. 

Ligeledes, hvis ikke man ønsker at købe sin mad efterhånden 

som vi kommer frem, vil det nok være en god ide at smøre en 

madpakke e.lig. 

? ? ? 

besøger 

31.08.2020 — 07.09.2020 

 

 

  KNAUS-KLUB DANMARK 



Tirsdag: 01.09.2020 

Første efterårsdag, hvor vi lægger ud med en tur til  

Hammers Hus Slotsruiner (1289-1302), og 

Jons Kapel (Irsk præst), 

hvor der er 150 trin ned; 

men også 150 trin op 

igen. Herfra går turen 

hjem til Campingpladsen, 

evt. med et besøg på 

Bornholms Tekniske Samling. Husk godt trave 

fodtøj, drikkelse og godt humør. 
 

Fællesspisning ?? 

Onsdag: 02.09.2020 

 

Rundtur på øen, hvor vi lægger ud med at besøge Helligdomsklipperne, fisker-

lejet Tejn byerne Allinge-Sandvig, hvor vi vil forsøge at finde nogle Hellerist-

ninger ved Madsebakke, som er en klippeskråning mellem Sandvig og Allinge, 

kendt for sine omfattende helleristninger fra yngre 

bronzealder.  

Videre til Hammer Fyr, Hammer Odde og Hammer 

Havn, hvor der er en cafe, hvor vi kan købe lidt spi-

seligt eller nyde medbragt frokostkurv. 

Vi kører videre til Vang Granitbrud (nedlagt ca. 

1996) og videre af den smukke kystvej til Teglkås. 

 

Fællesspisning på Gudhjem Røgeri  ?!? 

Mandag: 31.08.2020  
 

Ankomstdag 
Dagen er til fri dispotion, så man kan ryste rejsefeberen af 

sig og indrette lejrpladsen, eller hvad man nu måtte have af 

lyster. 
 

Standerhejsning og velkomst (husk sangbog) 
 

Fællesspisning ?? 

Dag: 1 

? ? ? 

Dag: 2 

10.00 

? ? ? 

10.00 

18.00 

Dag: 3 

18.00 

De enkelte ture er tilrettelagt ud fra geografien; men der for-

beholdes ret til ændringer, idet vejret kan have indflydelse 

på de enkelte tures afvikling, specielt evt. tur til Ertholmene. 

Torsdag: 03.09.2020 
 

Det er muligt for de der har lyst, at sejle en tur til Ertholmene; 

men MAN MÅ IKKE have husdyr med på turen til Ertholmene. 

(Afgang Gudhjem kl.: 10.00 - afgang Christiansø kl.: 14.00) 

(Afgang Gudhjem kl.: 12.30 - afgang Christiansø kl.: 16.15) 

Grupperabat ved 10 personer eller derover. 
 

Fællesspisning ?? 

Fredag: 04.09.2020 

 

Vi fortsætter vores rundtur på øen med en tur til Almindingen 

(Danmarks 5. største skov, 3800 hektar), hvor vi også lige besø-

ger Rytterknægten (162 m.o.h.) med det 12,6 m.h. tårn Konge-

mindet.  

 

Videre til Aakirkeby, øens eneste købstad uden havn, kaldet 

blomsterbyen, hvor vi bl.a. finder Aa Kirke (1149) som har lagt 

navn til byen. Her finder vi endvidere NaturBornholm med dinosaurer m.m. og 

byen rummer også et  Automobilmuseum. 

Herfra går turen til Nexø, som er øens næststørste by med mange ”svenske træ-

huse” som er en gave fra den svenske stat efter 2. Verdenskrig, hvor Nexø blev 

totalt sønderbombet af Sovjetunionen. Byen har også et jernbanemuseum, så 

oplev den ægte Bornholmske jernbanestemning på DBJ museum i Nexø.  

Videre ned langs kysten til Due Odde, hvor vi kan se Bornholmertårnet med 

det tidligere topsikrede militæranlæg fra koldkrigs tiden. 

Vi skal vel også lige (trods årstiden) mærke sandet og vandet ved Due Odde. 

 

Fællesspisning ?? 

Dag: 4 

Lørdag: 05.09.2020 

 

Turen fortsætter til Svaneke (Danmarks mindste; men kåret 

til Danmarks smukkeste Købstad (2013)) , hvor vi bl.a. kan se 

på bindingsværksidyl samt Utzonz vandtårn . Her ligger også 

øens største bryggeri !! 

(Ølsmagning og rundvisning skal altid forudbestil-

les. Kontakt os på telefon 56 49 73 21 el-

ler  bar@bryghuset-svaneke.dk) 
Turen går nu tilbage til campingpladsen; men vi slår  et lille smut ind på øen, 

hvor vi besøger Østerlars Rundkirke. 

 

Fællesspisning ?? 

Dag: 6 

? ? ?  

10.00 

Dag: 5 

? ? ? 

? ? ?  

mailto:bar@bryghuset-svaneke.dk

