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VELKOMMEN TIL BORNHOLM
Med Bornholm i sigte, kan du fornemme en særlig brise, der kommer inde fra klippeøen. 
Det er historiens vingesus, og når du sejler mod Bornholm, er det de samme bølger du 
sejler på, som vikinger, pirater, korsriddere og handelsskibe har besejlet i mere end 1000 
år. Bornholms strategiske placering i indsejlingen til Østersøen har betydet, at øen altid har 
stået prominent og betydningsfuldt på ethvert søkort.  
Det er ikke kun nutidens lystsejlere, der drages af Bornholms rigdomme. Gennem historien 
har Bornholm derfor været vært for farverige og sagnomspundne gæster – både velkomne 
og ubudne. Nogle af dem har beriget øen, mens andre har forvoldt død og ødelæggelse. 
Fælles er, at Bornholm stadig giver unikke oplevelser med vidnesbyrd om deres besøg. 
Øens borge og bastioner var nødvendige, for Bornholm har altid været et vigtigt mål for 
magthavere i østersøområdet.  
Sejler du ind i Hammerhavn, knejser Hammershus højt over dig. Dette er Nordeuropas 
største borgruin, og dengang borgen stod ny og intakt blev den bl.a. benyttet til at samle 
store hære, der drog på korstog mod de hedenske baltiske stater. 
Sejler du ind i Gudhjem, anløber du en havn, der også var kendt af vikingerne. I dag er 
Gudhjem et af de rigeste områder på vikingebebyggelser i hele Danmark. Vikingernes 
skatte findes endnu på øen, og det gør sporene fra de tungt lastede handelsskibe også, 
med jævne mellemrum findes der fantastiske sølvskatte eller uvurderlige mønter så langt 
væk fra som Arabien, England og Nederlandene, disse skatte har været gemt i den sorte 
muld, mens andre prominente levn vidner om Bornholms rigdom på fortidsminder. 
Bornholms placering, på den fennoskandiske randzone, har givet øen sin helt unikke  
natur som også er grund for de naturhavne hvor de Bornholmske havne ligger i dag. Inden 
for 15 km fra en Bornholmsk havn kan alle Nordeuropas naturtyper opleves. På selve 
forkastningszonen, der er frilagt ved NaturBornholm, kan man stå med det ene ben på 
det skandinaviske grundfjeld, og det andet ben på det 1,2 milliarder år yngre grundfjeld 
europæiske lavland. Derfor de maleriske klippekyster på nordbornholm, og de kilometer 
lange hvide sandstrande på Sydbornholm.
Til fuldendelse af sejlerparadiset, er der rundt om øen mere en 20 skønne havne hvor  
gæstesejlere overalt er rigtig velkommen, og her kan man opleve den skønneste cocktail 
af: Unikke byhavne, idylliske fiskerlejer og havne omgivet af den skønneste natur. 
Sammenholdt med at bornholm i de seneste år er blevet en gourmet ø, og verdenskendt 
for et utal af lokale specialiteter, vil vi på Bornholm gøre alt for at gæstesejlere vil komme 
igen år efter år. Bornholm er endvidere det sted i Danmark der har flest solskinstimer. 
Oplev Bornholm og den godt 140 km lange kyststrækning, der aldrig er mere end en 
dagssejlads væk, uanset om man kommer fra det øvrige Danmark, Sverige, Tyskland, 
eller Polen.
Den typiske bornholmske havn er sprængt ud i klippen, midt i en unik by, der ofte er 
karakteriseret ved de hvide røgeriskorstene, hvor man røger »havets sølv« til de kend-
te »Gyldne bornholmere.« Men her er også moderne lystbådehavne med alle faciliteter,  
erhvervshavne og de helt specielle ø havne.
Inde på øen er der også garanti for unikke oplevelser. Her finder man blandt andet sporene 
fra dem der har besøgt Bornholm de sidste 1000 år et utal af seværdigheder og en lang 
række kunsthåndværkere, strøet med let hånd rundt over hele øen. Dette er blot nogle få, 
af mange muligheder.
Ingen tur til Bornholm uden en afstikker til øgruppen Ertholmene - ca. 10 sømil Nordøst 
for Bornholm - hvor naturhavnen mellem øerne Christiansø og Frederiksø, er en del af 
verdens første flådebase, der skulle beskytte Danmark mod den svenske flåde. I dag er 
det et af de mest unikke, smukke og velbevarede samfund i Europa, hvor de ca. 100 fast-
boende alle bor i de fredede bygninger, vil bidrage til en oplevelse, der ikke kan beskrives 
kort, men må opleves.
Bornholm byder også på stille bugter med sandstrande, hvor det er smukt at ligge for  
anker. Eller lodrette klipper i naturhavne og bugter, hvor man som i skærgården, ligger 
fortøjet til klippen, når grillen sender duftende røg mod himlen.
Fra Klipperne i nord til strandene i syd er der altid mulighed for store oplevelser, både 
for børn og voksne uanset vejret, men de mange solskinstimer er naturligvis en ekstra 
kvalitet. 

Velkommen til Bornholm
De bornholmske havne · web: havne.bornholm.dk



Rønne Havn

Rønne Lystbådehavn/Nørrekås

Hasle Havn

Helligpeder Havn

Teglkås Havn

Vang Havn

Hammer Havn

Sandvig Havn

Allinge Havn

Tejn Havn 

Gudhjem/Nørresand Havn

Gudhjem Havn

Melsted Havn

Listed Havn

Svaneke Havn

Aarsdale Havn

Nexø Havn
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Boderne Havn
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Drikkevand

El-stik (220V)

Brusebad

Toilet

Møntvask

Serviceautomat

Kran/mastekran

Slæbested

Bedding

Bådeværft

Motorværksted

Sejlmager

Klubhus el. lign.

Fjernsyn

Dykkerluft

Cykeludlejning

Biludlejning

Cafeteria el. restaurant

Provianteringsmulighed

Bådudsstyr

Benzin

Dieselolie

Flaskegas

Internet

Hjertestarter

Symbolforklaringer:

Alle bornholmske havne ønsker at tilbyde de bedste faciliteter til 
en god ferieoplevelse som f.eks.  bad, toilet, drikkevand samt el 

og mange steder også trådløst internet 
( se pictogrammerne ved hver havn)

Hvor faciliteterne ikke er direkte på kajen, er der anført afstand fra 
kajen til faciliteten. Ønsker du hjælp fra: Motorværksted, sejlmager, 
bådværft eller en mobilkran, kontakt havnefogden som skaffer jer 

kontakt til det ønskede firma.

Søkort: 180, 181, 188 & 189
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Rønne H
avn

M
unch Petersensvej 2 · 3700 Rønne

Vanddybder: Der henvises til den danske havnelods!

VHF 16, 12
Telefon: +45 56 95 06 78
www.roennehavn.dk
roennehavn@roennehavn.dk
Søkort: 189, 180 & 188

Den gamle bydel, Bornholms Museum, 
Hjorths Keramikfabrik, Erichsens Gård, 
Forsvarsmuseet Kastellet 500-1000m

200 m

Call

Rønne Havn er Bornholms største 
erhvervs- og færgehavn. Gæstende 
lystsejlere - henvises til Nørrekås, 
der er Rønnes lystbådehavn ca. 1 
sømil mod nord.

UDFLUGTSMÅL:
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200 m

Max.d.: 3 m

Den gamle bydel 
Bornholms Museum
Hjorths Keramikfabrik 
Erichsens Gård 
Forsvarsmuseet Kastellet 
500-1000 m 

Rønne Lystbådehavn/N
ørrekås

Bådehavnsvej 13 · 3700 Rønne

Tel. +45 56 92 23 20
RoenneLystbaadehavn@brk.dk

Call

Centrum ligger kun 400 m fra havnen 
og Bornholms ”Hovedstad” byder på 
alt hvad en sejler kunne få brug for 
af indkøbsmuligheder, herunder også et 
hyggeligt restaurations og café miljø.
Byen er også centrum for al bustrafik på 
hele øen og cykel- og biludlejning ligger 
kun 2 minutters gang fra havnen. I og 
omkring Rønne finder du blandt meget 
andet, svømmehal, fine badestrande, 
18 huls golfbane, bowlinghal, musikhus, 
museer, teater og biograf. 

UDFLUGTSMÅL:

Moderne lystbådehavn med plads til 
over 70 gæstebåde, Servicebygning 
fra 1992 med alle faciliteter, som toilet 
og bad, møntvask, opholdsstue, hav-
nekontor, serviceautomat med altid 
opdaterede vejrprognoser. Legeplads, 
badestrand med badebro og overdæk-
ket område med bænke/borde og grill-
pladser. Der er strøm og vand på alle 
broer og hvor der ikke er et rødt skilt er 
du velkommen som gæst. Inderhavnene 
kan også benyttes til motor- og sejlbåde 
op til 34 fod..
Havnen er nem og sikker at anløbe, men 
de 2 kompasafmærkninger, der marke-
rer et stort klippe rev ca. 1,5 km nord for 
havnen, skal respekteres, idet der kun 
er ca. 1 meter vand over revet.
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Tel. +45 56 92 23 22
HasleHavn@brk.dk

Grønbechs Gård 400 m 
Museumsrøgerierne 1 km 
Rubinsøen 2 km
Columbus: udstilling af bådmotorer 
Havnebad på havnen
 

Max.d.: 4,5 m

H
asle H

avn
H

avnen 23 · 3790 H
asle

1 km

Call

Stor havn med et aktivt erhvervsfiskeri, 
i 2012-13 er der investeret over 25 mio. 
kr. i havnen, herunder Danmarks smuk-
keste havnebad, sænkning af kajer, 
kanalmiljø mm. Hasle Havn er blevet 
centrum for kajaksport, og der er mulig-
hed for at leje kajakker på havnen. Hasle 
byder på gode indkøbsmuligheder og 
restauranter, herunder den nye livsstil-
scafe på havnen, og det spændende 
aktivitetsområde samt museums røgeri, 
for enden af den nye kanal mod syd, og 
det helt nye maritime museum Colum-
bus ved kanalens tilslutning til havnen.   
I byen er der endvidere kulturhuset 
»Grønbechs Gård« der har skiftende 
udstillinger af kunsthåndværk mm.

UDFLUGTSMÅL:

Ud over den nye bystrand, hvor der er 
bygget et vildmarksbad, er der syd for 
havnen dejlige sandstrande store skov-
områder med ler- og kulgrave, hvor bl.a. 
den spændende kulturhistorie om Hasle 
klinker formidles. Nord for havnen star-
ter den bornholmske klippekyst. 
Havnens moderne servicebygning inde-
holder opholdsrum med trådløst inter-
net, vaskeri og serviceautomat med al-
tid opdaterede vejrprognoser og koden 
til bad toilet. Havnen er sikker at anløbe, 
dag og nat, og i al slags vejr. I havnen 
er der altid god plads til gæstesejlere, 
og man ligger rigtig godt beskyttet, hvis 
solskinsøen undtagelsesvis byder på 
dårligt vejr.
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H

elligpeder H
avn

Teglkåsvej 14 · 3790 H
asle

Jons Kapel 2 km 
Blåskinsdalen 3 km 
Ringebakkerne 4 km

Tel. +45 56 96 47 98

Max.d.: 1,8 m

Call

UDFLUGTSMÅL:

Smuk lille havn i et unikt fiskerleje med 
stor kulturhistorisk værdi, hvor gæste-
sejlere kan få plads i yderhavnen.
Bygningerne omkring havnen, herunder 
havnehytten og de åbne røgeriskorste-
ne, udgør sammen med de små huse og 
det omkring liggende landskab en stor-
slået ramme for at nyde freden, roen og 
den smukke solnedgang. Kan anløbes i 
pænt vejr og kun i dagslys.



Tel. +45 56 96 91 80

Max.d.: 2 m

Jons Kapel 1 km 
Blåskinsdalen 2 km 
Ringebakkerne 3 km

5

Teglkås H
avn

Teglkås · 3790 H
asle

Call

En hyggelig lille kulturperle af et fisker-
leje hvor gæstesejlere er velkommen i 
yderhavnen og på ledige pladser i in-
derhavnen.
Den nye bro i yderhavnen  giver  bedre 
ro i havnen, og bruges flittigt som bade-
bro af områdes beboere og gæster.
Havnen er en unik ramme til at nyde 
roen og den fantastiske solnedgang 
øens vestkyst har.
Havnen kan anløbes i pænt vejr og 
dagslys og med opmærksomhed på at 
der nord for indsejlingen er store sten.

UDFLUGTSMÅL:
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Vang H

avn
Vang 99 · 3790 H

asle

Vandmølle 500 m
Vang Pier og 
Stenbruddet 1 km 
Pissebæk 1 km
Finnedalen 2 km
Teknisk Samling 3 km 
Borrelyngen 2 km

Tel. +45 56 96 92 69 / +45 40 23 57 79
hans.kapel@mail.dk

Max.d.: 3 m

Call

Havnen kan besejles dag og nat, dog 
ikke i hård vind fra retninger omkring 
nordvest. Men er du i mellembassinet, 
så er havnen sikker under alle vindfor-
hold. Havnen har 3 bassiner. I de 2 syd-
ligste er der altid plads til gæstesejlere. 
Tæt ved havnens toiletter og baderum 
findes en grillhytte som står til gæstesej-
lernes rådighed. Havnekiosken »Bixen« 
har åbent i sommermånederne.
Vang, der oprindelig er et fiskerleje, har 
desuden været udskibningshavn for 
granit, som indtil for få år siden blev 
brudt i Ringebakkerne. Et synligt minde
om nyere tids granit produktion, er ”Vang  
Pier” syd for byen, der nu også rummer 
en mindre sandstrand samt udsprings-
muligheder. Historien om områdes gra-
nitbrydning og produktion, formidles 
endvidere i den lille stråtækte bygning
på havnen.

Byen slynger sig på malerisk vis op ad 
den stejle kystskråning. Stedet har sin 
helt egen stemning af fred og idyl, og kan 
byde på fine spisemuligheder samt van-
dreture til bl.a., naturområderne Slots- 
lyngen og Ringebakkerne med de man-
ge nedlagte stenbrud.
Havnen er bestemt et besøg værd. 
Blandt stedets seværdigheder kan 
nævnes øens eneste bevarede vand-
mølle med overfaldshjul samt kunstne-
ren Peter Bonnéns bro over kløften ved 
stenbruddet syd for havnen. Der findes 
et galleri og en skulpturpark på havne-
arealerne.
500 meter nord for havnen danner ”Pis-
sebækken” Danmarks højeste vandfald, 
der dog ikke altid er vandførende som 
følge af den lange, solrige bornholmske 
sommer.

UDFLUGTSMÅL:
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H
am

m
er H

avn
H

am
m

erhavnen Sæ
nevej · 3770 A

llinge

Tel. +45 56 92 23 24
HammerHavn@brk.dk

Hammersø 500 m 
Hammer Fyr 1 km 
Hammershus Ruiner 
og Museum 2 km 
Slotslyngen 2 km 
Bådfart til Våde Ovn
GranitevetyretMax.d.: 3 m

Call

I den tidligere udskibningshavn for granit 
midt i Bornholms allersmukkeste natur, 
og lige for foden af Hammershus Ruiner, 
er der er investeret over 25 mio. kr. og 
den er nu en havn med smukke granit 
indfatninger, helt nye servicefaciliteter, 
cafe og spændende formidling af histo-
rien om dengang da granitten beskæfti-
gede over 300 personer på havnen.
Gæstesejlere er velkommen i hele yder-
bassinet samt på ledige pladser i inder-
havnen. Hammerhavnen tilbyder ikke 
byliv, men er en utroligt smukt beliggen-
de havn i en fantastisk natur. Havnen er 
et optimalt udgangspunkt for vandreture 
i Slotslyngen eller på Hammerknuden.
Uanset om det er naturen, de nedlagte 
stenbrud eller den spændende historie 
om Nordens største borgruin man øn-
sker at fordybe sig i, så er stedet på 
mange måder unikt.

En sejltur med havnens turbåde, hvor 
der guides i områdets spændende na-
tur, topper når man lige syd for Ham-
merhavnen sejler ind i en af fuglefjeldes
dybe grotter. 
Er du til guidede lystfiskerture så tager 
den lokale Trolling/pirkebåd dig gerne 
ud på en lystfiskeroplevelse, lige som 
Hammerhavnen er et fint afsæt for unik-
ke dykkeroplevelser som nordeuropas 
største dykbare vrag, eller Hammerknu-
dens grotter hvor der kan dykkes dybt 
ind i Hammerknuden. 
Få hundrede meter fra havnen finder 
du Hammersøen Bornholms største sø  
med grillpavilion og udsigtsbro, eller 
prøv en tur i danmarks længste tovbane 
hvor du lander i opalsøen. Der er lille 
sandstrand i havnen. 
Sandvig er nærmeste by (2 km)

UDFLUGTSMÅL:
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Sandvig H

avn
Strandprom

enaden 20 · 3770 A
llinge

800 m

Langebjerg 1 km 
Hammerknuden 1 km 
Hammer Odde Fyr 2 km 
Salomons Kapel 2 km
Tirsdagsmarked

Tel. +45 56 92 23 26 
SandvigHavn@brk.dk

Max.d.: 1,5 m

Call

Hyggelig lille havn hvor gæster er vel-
kommen. Hele yderhavnen er reserveret 
til gæstesejlere, ledige pladser i inder-
havnen kan også benyttes.
Havnen er beliggende umiddelbart ved 
en af Nordbornholms bedste sandstran-
de, og i et spændende bymiljø med ind-
købs- og gode spisemuligheder. Hvis 
man ønsker både bymiljø, fine bade-
muligheder, kombineret med stilhed og 
et fint udgangspunkt for vandreture på 
Hammerknuden, Langebjerg mv., så er 
Sandvig stedet.
Havnen kan anløbes dag og nat dog 
ikke i hård pålandsvind. Indsejlingslinien 
er markeret med 2 grønne lys.
Havnens opholdsrum med thekøkken 
byder på en fantastisk udsigt over hav-
nen og østersøen.

UDFLUGTSMÅL:



Tel. +45 56 92 23 28
AllingeHavn@brk.dk

Max.d.: 3,9 m

9

A
llinge H

avn
H

avnegade · 3770 A
llinge

800 m

Madsebakke Helleristningsfelt 1 km 
Moseløkken Stenbrudsmuseum 2 km 
Olsker Rundkirke 5 km 

Call

En rigtig bornholmerhavn, sprængt ud 
i klippen og den udsprængte granit er 
efterfølgende anvendt til opførelse af de 
solide havneværker og belægninger.
Havnen, er virkelig sat på landkortet 
med Folkemødet, hvor der på 4 dage 
i 2013 var 60.000 der deltog, og ligger 
som byens centrum og omkranses af 
et spændende bymiljø, med rigtig fine 
indkøbs- og spisemuligheder direkte på 
kajen, herunder også alt i fisk.
Cafestemningen breder sig helt ned på
kajen, og topper i uge 28 ved somme-
rens jazzfestival.
Gæster er velkommen i hele havnen, 
der er så populær, at man i den absolut-
te højsæson, trods det beskedne antal 
hjemmehørende både, kan gå over det 
inderste havnebassin på de gæstende 
både. 

Den kulturhistoriske havneports historie 
formidles, og der lukkes mellem yder- 
og inderbassinet ved hård pålandsvind. 
Havnen har nye bade og toiletfaciliteter, 
og serviceautomat med altid opdatere-
de vejrprognoser, og koden til bad toilet 
og trådløst internet.
I perioden 1/10 - 1/5, åbnes og lukkes 
porten dog kun på hverdage indenfor 
normal arbejdstid. Havnen kan anløbes 
dag og nat dog ikke når Sort kugle el-
ler tre røde lanterner over Hinanden er 
tændt, det betyder, at havnen er lukket.
Indsejlingslinien´s 2 grønne lys, samt 
for- og bagbåke, viser den sikre indsej-
lingsretning, til havnen 

UDFLUGTSMÅL:



Tel. +45 56 92 23 32 
TejnHavn@brk.dk
Søkort: 189

Golf 5 km 
Storedal 2 km 
Stammershalle 3 km 
Døndalevandfaldet 5 km 
Bornholms Kunstmuseum/
Helligdomsklipperne 6 km

Max.d.: 5 m

10
Tejn H

avn
H

avnen 3 · 3770 A
llinge

500 m

Call

Havnen er en af øens større havne, med  
aktivt erhvervsfiskeri og mange trolling-
aktiviteter.
I 2014  samles over 330 trollingbåde i 
havnen til ”Trollingmaster Bornholm”, 
hvor der konkurreres om at fange flest 
og den største Laks. Bortset fra disse 
4 dage har havnen god plads til gæste-
sejlere der er velkommen i alle bassiner. 
Havnen har serviceautomat med altid 
opdaterede vejrprognoser, og koden til 
bad toilet og trådløst internet. Havnen 
kan anløbes dag og nat i al slags vejr og 
er absolut rolig at ligge i uanset årstid 
og vejr. Havnen og Tejn kan tilbyde stort 
set alt, hvad en gæstesejler kan få brug 

for, foruden supermarked, specialfor-
retninger og spisesteder, så byder Tejn 
på servicevirksomheder, som bl.a. stor 
bedding, værft, skibselektriker, skibs-
motorværksted, sejlmager, skibsudstyrs-
forretning, møntvaskeri mv.. og på og 
ved havnen er fine muligheder for at 
bade i Østersøen og grille med smuk 
udsigt over klippekysten nord og syd 
for havnen, evt. suppleret med et bad i 
vildmarksbadet eller den brændefyrede 
sauna. 
Tejn Havn er den havn der er tættest på
Bornholms Kunstmuseum og den me-
get spændende Rø Golfbane.

UDFLUGTSMÅL:
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G
udhjem

 N
ørresand H

avn
Ejnar M

ikkelsensvej 21 · 3760 G
udhjem

Tel. +45 56 92 23 36
NoerresandHavn@brk.dk

Max.d.: 3,5 m

Scala Bio 400 m
Gudhjem Museum 700 m
Gudhjem Svømmehal 1 km 
Middelaldercentret 5 km 

500 m

Call

I den vestlige havn - Nørresand – er der 
god plads til gæster, de fleste pladser 
er dog noget urolige ved kraftig vind fra 
nordvestlige retninger.
Gudhjem byder på fine vandreture, bl.a. 
rundt i byen ad de fine trappestier, hvor 
den sydlandske stemning ingen ende vil 
tage, eller ad de gamle redningsstier øst 
og vest for havnen.
 
”Sol over Gudhjem” er en kæmpe Kok-
kekonkurrrence som afholdes hvert år 
i Gudhjem, men også  en røget sild på 
rugbrød, med løg, æg og radiser, måske 
opkaldt efter at man i Gudhjem omkring 
Sankt Hans, både kan se solen stå op af 
havet og gå ned i havet.

UDFLUGTSMÅL:
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G

udhjem
 H

avn
Ejnar M

ikkelsensvej 21 · 3760 G
udhjem

500 m

Østerlars Rundkirke 6 km
Færge til Christiansø, turbåd til 
Helligdomsklipperne

Tel. +45 56 92 23 36
GudhjemHavn@brk.dk

Max.d.: 3,5 m

Call

Gudhjems havne er rigtige bornholmer-
havne, sprængt ind i den klippe der 
stejlt rejser sig fra havnen op til Bokuld 
og giver havnen og byen et særligt syd-
landsk indtryk.
Fra østhavnen er der flere daglige for-
bindelser til Christiansø, og mulighed 
for en guidet tur til helligdomsklipperne 
og Bornholms Kunstmuseum med tur-
båden Thor der lige har fejret sit 100 
års jubilæum. Byen er en rigtig turistby 
med masser af liv, spisesteder, levende 
musik, indkøbsmuligheder, biograf, 
svømmehal, gallerier, kunsthåndværk 
herunder glaspusteri, museer, hvor Oluf 
Høst Museet ligger lige ved den vestlige 
havn. Klokken 10 bliver stemningen på 
havnen intens, der synges dagens san-
ge fra den Danske sangskat, samtidig 
med første afgang mod Christiansø.

Klipperne omkring havnene bruges 
flittigt til at nyde alt fra de røgede sild 
fra røgeriet på havnen, solbadning, en 
dukkert i den blå Østersø, til den flotte 
solnedgang.
I den østlige havn er gæstesejlerne vel-
kommen i alle bassiner dog er 2 kajer 
reserveret Christiansøfarten og tur-
båden Thor. Der er almindeligvis altid 
plads til alle, dog reduceres kapaciteten 
ved pålandsvind idet der er port mellem 
inder- og yderbassinet som lukkes, når 
pålandsvinden er over 10 sek. meter. 
Havnen har nye bade og toiletfaciliteter, 
og serviceautomat med altid opdatere-
de vejrprognoser, og koder til bad, toilet 
og trådløst internet.

UDFLUGTSMÅL:



Store Tårn 100 m, Lille Tårn 500 m

DK-3760 gudhjem · Tel. +45 40 45 20 14

Max.d.: 3,5 m

13

C
hristiansø

C
hristiansø · 3760 G

udhjem

Christiansø er så unik, at den ikke lader
sig beskrive i en kort tekst, men skal 
opleves som en del af en sejlerferie til 
Bornholm.
Christiansø er et helt samfund beståen-
de af ca. 100 indbyggere, bosat på hver 
side af den dejlige naturhavn der dannes 
mellem Christiansø og Frederiksø, Et 
helt samfund med bl.a.: Kro, kirke, politi, 
skole, købmand med bageri, posthus, 
museum, gallerier, forsamlingshus, og 
butik hvor de kendte Christiansø kryd-
dersild produceres og sælges. Øen er 
selvforsynende med elektricitet og har 
egen vandforsyning der i flere hundrede 
år har været opsamling af regnvand i 
åbne brønde, som dog de sidste år er 
suppleret med vandboringer og vand 
sejlet til fra Bornholm.  Alt på øen er ind-
rettet i fredede bygninger, der tidligere 
har været et stort fæstningsværk. Hav-
nen har 2 indsejlinger, en på hver side 
af svingbroen, deler havnen i en syd-
havn og en nordhavn, gæstesejlere er 
velkommen i begge havne, nordhavnen 
har dog kun få pladser. 

Havnen kan besejles dag og nat; og har 
altid en indsejling hvor vinden ikke hin-
drer anløb. Kraftig vind direkte ind i ind-
sejlingerne sætter nogen uro i havnen. 
Hvis havnen ikke kan besejles, hejses 
en sort kugle og der tændes 3 røde lan-
terner. Øens helt unikke stemning star-
ter dog først ved ”5 mødet” på kroen 
der markerer at alle ”3 timers turisterne” 
er taget fra øen. Et besøg på øen i egen 
båd glemmes aldrig.

UDFLUGTSMÅL:
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M

elsted H
avn

M
elsted by 2 · 3760 G

udhjem

Melstedgård Landbrugsmuseum 300 m
Baltic Sea Glass 3 km
Stavehølvandfaldet 4 km

Tel. +45 56 48 53 00

Max.d.: 1,1 m

500 m

Call

Melsted er et gammelt fiskerleje, med 
en hyggelig, godt beskyttet privat havn, 
hvor mindre gæstende lystbåde er vel-
kommen.
Lige øst for havnen omkranser nordky-
stens største sandstrand det fine gamle
badehotel, og der er kun ca. 300 meter 
gennem det lille hyggelige fiskeleje til et
besøg på landbrugsmuseet Melsted-
gård, hvor Bornholm får sit nye center 
for regional madkultur.
Afmærkningen af indsejlingen i 208 gra-
der skal respekteres for at få en sikker
indsejling mellem skærene.

UDFLUGTSMÅL:
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Listed H
avn

Kirkevej 5 Listed · 3740 Svaneke

Tel. +45 56 49 64 54 / +45 56 49 60 90

Louisenlund 4 km 
Randkløve Skår 5 km 
Brændesgårdshaven /
Joboland 4 km

Max.d.: 2,8 m

Call

Hyggelig havn med aktivt erhvervsfiskeri, 
hvor der er god plads til ca. 25 gæste-
både som er velkomne i alle bassiner. 
På havnen findes en lille sejlerhytte til 
fri afbenyttelse samt 3 moderne bade-
værelser med gulvvarme, vaskemaskine 
og tørretumbler. Det lille hyggelige fisker-
leje byder på et mindre fiskerimuseum, 
keramiker, brugskunst, guldsmed, glas-
kunst og mindre café/isbar, gårdbutik 
samt eget trolling Center med pirkbåd 
og guidede fisketure. Ca. 300 m. nord 
for havnen ligger ”Høl”, en vig i bunden 
af en ca. 100 m. bred klippespalte og 
som er de lokales ”hemmelige” bade-
plads. Ca. 300 m. øst for havnen løber 
Vasebæk ud i havet. Følger man å-løbet 
ind i landet kommer man forbi en mindre 
vandværksbygning i granit – tegnet af 
den danske arkitekt Jørgen Utzon – som 

UDFLUGTSMÅL:

bekendt for de fleste også tegnede Sid-
ney Operaen. Fra Listed er der ca. 2 km 
til Bornholms oplevelsespark Joboland. 
Belyst indsejlings retning 202,8 grader, 
skal nøje respekteres. Havnen kan ikke 
søges med kraftig pålandsvind.
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Svaneke H

avn
H

avnebryggen 4 · 3740 Svaneke

Svaneke Bryghus 200 m 
Svaneke Stubmølle 1 km 
Brændesgårdshaven / Joboland 5 km
Utzons vandtårn, Havfrisk Fisk

Tel. +45 56 92 23 30
SvanekeHavn@brk.dk

Max.d.: 6,9 m

200 m

Call

fødevarer, som f.eks.: bolsjer, karamel-
ler, lakrids, is, chokolade, vingummi, 
cider, sodavand, pasta, pesto og ikke 
mindst det verdensberømte ”Svaneke 
Øl” eller alt i fisk fra bl.a. et af øens 
største røgerier, der dagen igennem har 
varme røgede sild.
Byen rummer endvidere, indkøbsmu-
ligheder, biograf, gallerier, stort duk-
keteater, og flere aktive kunsthånd-
værkervirksomheder samt spændende 
bygningsværker som f.eks. Stubmøl-
len eller det kombinerede sømærke 
og vandtårn der er tegnet af den ver-
densberømte danske arkitekt Jørgen 
Utzon. Direkte ved kajen lokker fine 
spisesteder. Syd for havnen er en lille 
sandstrand, hvor udspringsvippen giver 
oplevelse til voksne og børn. Et ophold 
i Svaneke er en unik oplevelse der ved 
sydlig eller vestlig vind, kan suppleres 
med et ophold i den lokale skærgård, 
hvor der fortøjes til klippen.

Unik hyggelig havn med aktive fiskere, 
og Hvor projektet Havfrisk, der nu er i 
hele Nordeuropa, startede i 2011.
Havnen er sprængt ud midt i ”solskins-
byen” Svaneke, den danske by med 
flest solskinstimer, der endvidere blev 
kåret som den smukkeste købstad i 
2013, der byder på rigtig mange akti-
viteter. Havnen fik i 2011 en dækmole, 
og ro i havnen i alle vindretninger. Ka-
paciteten til gæstesejler blev med dæk-
molen forøget så der er rigtig god plads, 
også i pålandsvind. Området mellem 
den nye og den gamle dækmole er ind-
rettet som badeområde med udspring. 
Byens turistinformation er på havnekon-
toret, her kan du få inspiration til mange 
års ophold, og på 1. sal byder havnens 
opholdsrum på den flotteste udsigt over 
Østersøen og havnen. 
I gourmet byen Svaneke kan man også 
opleve fremstillingen af et utal af lokale 

UDFLUGTSMÅL:



Aarsdale Mølle/Granitsliberi 500 m 
Langeskanse 2 km 
Paradisbakkerne 6 km

Max.d.: 2,5 m

17

A
arsdale H

avn
Indenm

arken 22 · 3740 Svaneke

Tel. +45 28 86 31 49
Call

UDFLUGTSMÅL:

Velbeskyttet havn i et lille hyggeligt fisker-
leje med aktivt erhvervsfiskeri.
Aarsdale byder bl.a. på Øens største Hol-
landske mølle der dagligt producerer mel 
af lokale råvarer ved vindens kraft,  aktivt 
silderøgeri hvor man kan nyde det born-
holmske guld. Direkte på kajen har Års-
dale fået et mødested og dagligvarebutik, 
”høkeren” der også leverer gratis internet 
til havnens gæster.
I Aarsdale kan man også opleve hvordan
bornholmsk granit bliver til smykker. Gæ-
stende lystsejlere er velkommen i alle 
bassiner, havnen har nye toiletter og bad, 
vaskemaskine og tørretumbler.
Havnen kan anløbes dag og nat dog ikke 
ved hård pålandsvind, havnens overet 
mærker viser det sikre anløb af havnen



18
N

exø H
avn

Sdr. H
am

m
er 10 · 3730 N

exø

200 m 2 km

Tel. +45 56 49 22 50
Info@nexohavn.dk · www.nexohavn.dk

Nexø Museum 500 m
Martin Andersen Nexøs 
Mindestuer 500 m 
Sommerfugleparken 1 km 
Stenbrudssøen 1 km 
Halleklipperne 3 km 
Balka 4 km, Golf 10 km 
Færge til Kolobrzeg              Max.d.: 4,5 m

Call

den fennoskandiske randzone med 
Sydeuropas undergrund under den ene 
fod og Nordeuropas undergrund under 
den anden, og have 1.1 mia. år mellem 
fødderne. 

Nexø Havn ønsker alle gæstesejlere 
velkommen i havnens 5 nordligste bas-
siner, hvor der er helt nye faciliteter, her-
under 2 trollingramper, vaskeri, grill og 
røgeovn, gratis Wifi samt billige over-
natningsmuligheder.
Havnens placering direkte til Nexø cen-
trum, omkranset af restauranter, butik-
ker, museer og kunsthåndværk mm. 
danner en fin ramme hvor 2870 meter 
kaj giver god plads til gæstesejlere i alle 
størrelser. De 3 nordligste af disse bas-
siner, er sammen med den gamle tørdok 
hvor en rekonstruktion af Barken Svanen 
er påbegyndt, den eneste større havn i 
Danmark, der er opført af sandsten, der 
er det grundfjeld havnen er sprængt ud i. 
Nexø Havn er øens største fiskerihavn 
i sommermånederne er der passager-
rute til polen, og en uge med jazz i hele 
byen. Byen rummer endvidere et stort 
udvalg af dagligvare og specialbutikker, 
et aktivt silderøgeri og en bådudstyrs-
forretning. I havnens nærområde er der 
spændende lokaliteter at besøge, som 
f.eks. den spændende Stenbrudssø, 
med put and take fiskeri og hvor man 
lige nord for søen kan stille sig hen over 

UDFLUGTSMÅL:
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Golf 7 km
Dueodde 5 km

Snogebæ
k H

avn
H

ovedgaden · Snogebæ
k · 3730 N

exø
Tel. +45 56 48 86 94 / +45 24 89 65 46

Max.d.: 3 m

UDFLUGTSMÅL:

Unik privat ø havn, hvor gæstesejlere er
Velkommen på de få pladser i selve hav-
nen samt på gæstepladserne udenpå ø 
havnen, hvor man ligger godt beskyttet i 
alle vindretninger bortset fra sydøst.
Fiskerlejet Snogebæk har udviklet sig til 
en turist by med masser af liv, og hvor 
der udover muligheden for indkøb af 
dagligvarer er flere specialbutikker, lo-
kalt fremstillet is og chokolade,  kunst-
håndværker værksteder, minigolf og fine 
spisesteder. Nord og syd for havnen er 
der kilometerlange fine sandbadestran-
de Balka og Dueodde.
Havnen kan besejles dag og nat, og 
indsejlingsretningen på 318 grader viser 
det sikre anløb forbi Broens Rev.
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Bakkerne H

avn
Søvangsvej 8 · 3720 A

akirkeby

Tel. +45 56 97 84 40

Golf 4 km
Øle Å 1 km
Slusegård 2 km
Dueodde 5 km
Ringborgen

Max.d.: 1,0 m
UDFLUGTSMÅL:

Lille privat havn med aktivt erhvervsfi-
skeri, og en vanddybde på kun 1 meter.
Havnen er almindeligvis fyldt med lokale 
både men ved pænt vejr kan enkelte 
mindre både  besøge det lille fiskerleje, 
der bl.a. har et aktivt silderøgeri der også 
er resturant, Cykeludlejning minegolf 
mm. 300 meter øst for havnen løber Øle 
Å ud i havet, følger man åen 300 meter 
ind i land møder man et meget spæn-
dende område med øen største fersk-
vandsfiskeanlæg til havørreder, samt en 
flot vandmølle, og tæt herved er punktet 
55 grader nord/ 15 grader øst markeret 
ved en granitblok – her går dit ur rigtigt 
set i forhold til verdens tidszoner.



21

Natur Bornholm 5 km 
Ekkodalen, Rytterknægten, Lilleborg, 
Gamleborg, Travbanen, Almindingen 8 km 
Risebæks minivandfald

Boderne H
avn

Postbox 4 · 3720 A
akirkeby

Tel. +45 56 97 45 02
Max.d.: 1,0 m

Call

UDFLUGTSMÅL:

Privat havn med en vanddybde på kun 
ca. 1 meter. Havnen er godt beskyttet 
af en stor dækmole og mindre gæsten-
de lystbåde er velkommen i havnen.  
Tilsanding kan forekomme.
Boderne er et sommerhusområde med 
bl.a. restaurant, tøjbutik, bådudstyrsfor-
retning café, og spændende muligheder 
for vandreture. 



22

Tel. +45 56 97 60 54

A
rnager H

avn
Fosforitvej 6 · 3700 Rønne

Nylars Rundkirke 3 km
Natur Bornholm 8 km

Max.d.: 2,2 m

200 m

nede fodaftryk  fra  dinosauere og der er 
rester fra minedriften hvor man udvandt 
fosforit.
Der findes rester af udskibningsfacilite-
terne for fosforrit og af den gamle havn.
Havnen ligger godt beskyttet bag det 
lavvandede Arnager Rev, revet rækker 
langt mod sydøst, og rummer masser af 
oplevelser til dykkere.

Søkortet viser sikker indsejling til 
havnen.

Arnager havn er den ø havn der har 
nordeuropas længste træbro som for-
bindelse til land og eneste havn på  
sydkysten der kan besejles af kølbåde.
Gæster er velkommen i havnen, og ved 
godt vejr kan der også ligge gæster på 
indvendig side af brohovedet.
Det lille fiskerleje har forsat aktive  
erhvervsfiskere, og et silderøgeri med 
restaurant.
For historie og geologi interesserede  
er der meget spædende oplevelser i 
området, her er der bl.a. fundet forste-

UDFLUGTSMÅL:
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Bornholms Museum

Hjorths fabrik

Erichsens Gård

Hammershus-udstillingen

Grønbechs Gård
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Melstedgård landbrugsmuseum

Bornholms Middelaldercenter

Naturbornholm

Bornholms Kunstmuseum

Oluf Høst Museet
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Simrishamn

Rügen

Kolobrzeg

Bornholm

zzeeeeegggggggg

Si i h

Bornholm ligger aldrig mere end en dagssejlads væk, 
uanset om man kommer fra det øvrige Danmark, Sverige, Tyskland, eller Polen 

- Simrishamn 21 mil - Rügen 48 mil - Kolobrzeg 54 mil

Bornholms vision år 2014: 
Bright Green Island 
Bright Green Island  er visionen om mennesker, økonomi, viden og 
teknologi, der tilsammen bringer Bornholm på verdenskortet som 
en grøn og attraktiv Ø, der er baseret på 100% bæredygtig 
og vedvarende energi. 
Læs om strategi og handlinger på 
www.bornholm.dk



Alarm: 112

Bornholms Velkomstcenter · Ndr. Kystvej 3 · DK-3700 Rønne
Tlf. +45 5695 9500 · +45 5695 9568 · info@bornholm.info · www.bornholm.info
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