
Fotoresa till Bornholm 5/5 - 7/5 2016 
 
Biofoto Syd´s resa till Bornholm äger rum under Kristi himmelsfärdshelg, den 5/5 – 7/5 2016, 
torsdag – lördag.  
Alla Biofotomedlemmar är välkomna att delta. 
 
Transport 
Samling torsdag förmiddag vid Bornholmsfärjan i Ystad hamn. Transport sker i egna bilar, 
givetvis försöker vi fixa samåkning för de som önskar. Vi tar bara med oss så många bilar som 
behövs, ev. övertaliga kan parkera vid hamnen. Överfarten kostar ca. 2.700 kr per bil inkl. 5 
personer t.o.r.  Vi åker med den snabba  katamaranfärjan, överfarten tar 80 min. 
Hemfärd sker på lördagskvällen. 
 
Boende 
Boende är reserverat på vandrarhemmet Sjöljan vid Hammershus . Det finns 3-bädds och 4-
bäddsrum. 3 st. 4-bäddsrum och 1 st. 3-bäddsrum är bokade. 
 

3-bäddsrum kostar 560 DKK/natt, Fyrbäddsrum 610 DKK/natt.   
Gå in på http://www.cykel-vandrerhjem.dk/ för mer information. 
 
Du hushållar själv, självhushållsmöjligheter finns på vandrarhemmet, liksom matsal och 
allrum för social samvaro. Det finns även möjlighet att köpa frukost och hyra sänglinne. 
 
Social samvaro: Vid kvällsträffarna och ev. vid någon tidpunkt på dagarna fixar vi gemensam 
mat/fika. För detta tar vi ut 75:-/dag= 150:- 
 
Kostnader 
Färjeöverfart Ystad-Rönne t.o.r. ca. 675 kr/person (beräknat på 4 pers./bil) 
Boende Sjöljans vandrarhem ca. 400 kr/person 
Gemensam mat/fika ca. 150 kr/person 
Kostnader för samåkning, se nedan. 
Information om betalning återkommer jag till efter din anmälan. 
 
Anmälan 
Du anmäler dig snarast, dock senast 1 april på mail till: curt@leidig.se 

Observera att antalet platser är begränsat.  Samma mailadress vid ev. frågor. 
 
De uppgifter jag behöver ha vid anmälan är: 

 Namn, telefonnr/mobilnr och mailadress. 
 Ev. uppgift om vem du vill dela rum med.  
 Om du har tillgång till bil och hur många passagerare du har plats till.  

http://www.cykel-vandrerhjem.dk/
mailto:curt@leidig.se


 Om du vill åka med någon (Jag försöker göra en samordning av resandet på bästa 
sätt)  

 Vid samåkning gör man upp med sin chaufför om betalning. Vi rekommenderar, vid 4 
personer i bilen, att man betalar 5:- milen/person lite mer om man är mindre. Detta 
gäller även för transporter vid utflykter under resan och dessa bör man göra upp 
särskilt efter varje tur. 

 
Preliminärt program  
Det finns många fina platser att besöka på Bornholm, förutom närområdet vid Hammershus. 
Vid denna tid på året går solen upp ca 05:00, solnedgång är ca 20:45. 
  
Torsdag 5/5 
Färjan avgår från Ystad 10:30. Ankomst till vandrarhemmet i Allinge strax efter lunch.  
Samling för fika, information och planering av dagarna på Bornholm. Foto i närområdet på 
eftermiddagen, därefter tänder vi grillen. 
Fredag -Lördag 6/5 - 7/5  
Tid för utflykter enligt vår egen överenskomna planering. Några förslag på platser att besöka: 
Hammershus - Gammal och spännande ruin med vackert läge! 
Helligdomsklipporna – dramatisk klippstrand. 
Hammerknuden, Slotslyngen  
Svaneke Hamn & Bryghus 
Gudhjem, Gudhjem plantage, Döndalen 
Österlars Rundkyrka 
Almindingen 
Ekkodalen 
Bornholm Fjärilspark 
 
Lördag 7/5  
Ev. morgonfoto, frukost, utcheckning från Vandrarhemmet. Hemresa från Rönne på kvällen. 
Färjan avgår 18:30 från Rönne 
 
Bornholm är fullt av naturpärlor. Du som varit där förr och har favoritplatser, får gärna dela 
med dig. Föreslå platser som är värda ett besök, så lägger vi ev. in dessa i programmet. Vi 
naturfotografer är ju ibland lite egensinniga, så det är helt ok att de som vill, planerar sina 
egna aktiviteter. Definitivt program för varje dag bestämmer vi tillsammans.  
 
Välkomna att hänga med till Bornholm! 
 
Maria Nilsson & Curt Leidig 
Biofoto Syd 
 

 


