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Det er nemt og enkelt at holde træningslejr på Bornholm. I bestemmer selv ankomst- og afrejsedagen. Vi ar-

rangerer gerne hele træningslejren for jer med svømmetræning, overnatning, forplejning – samt naturligvis også 

færge-, tog- eller busbilletter til fordelagtige priser. Har I lyst til nogle særlige bornholmske oplevelser, hjælper vi 

jer også gerne med det. Hvad med en sejltur langs kysten fra Gudhjem? Eller skal I prøve Danmarks længste 

svævebane, hvor ”landingen” foregår i den smukke Opalsø? 

Velkommen til Bornholm

Nemt og enkelt 

Bornholm og Gudhjem er særdeles velegnet som 

træningslejr. Rejsevejen til gode og sjove trænings-

oplevelser er kort. Eksempelvis tager det blot tre ti-

mer at komme til Bornholm fra København.

Hvert år holder mange svømmeklubber deres sæ-

sonopstart eller –afslutning i Gudhjem Svømmehal. 

Svømmehallen er indrettet med en international 25 

x 12,5 meter kortbane. Alle 6 baner er med bølge-

bryder samt vendefl ag. I har mulighed for gratis at 

låne udstyr som svømmefødder, pull-boys og plader 

under jeres træningslejr.

Gudhjem Svømmehal tilbyder jer attraktive svømme-

tider, uanset om I kommer i sommermånederne maj-

august, eller at I ønsker at afholde træningslejren i 

vinter-, påske- eller efterårsferien.

I bor i dejlige feriehuse i Gudhjem Feriepark, som 

næsten er nabo til Gudhjem Svømmehal. Alle fe-

riehusene er indrettet med køkken, således at I har 

mulighed for selv at stå for forplejningen under jeres 

ophold. Indkøbsmulighederne ligger blot 50 meter 

fra Gudhjem Feriepark. Hvis I ønsker det, tilbyder vi 

jer gerne at sørge for forplejningen med et stort mor-

genbord, frokostbuffet og aftensmad. Maden serve-

res i Gudhjem Svømmehal, således at I kan optimere 

jeres træning.
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Her bo I
I bor i Gudhjem Feriepark, som består af hyggelige feriehuse for 4-6 personer. Husene er indrettet med 

entre, køkken, badeværelse samt stor stue (2 sovepladser på sovesofa). Fra stuen er der trappe op til 

1. sal, hvor der er to soveværelser med hver to senge. I har egen terrasse med havemøbler.

Børn og barnlige sjæle vil elske den store pool (opvarmet 01.06-31.08) samt hoppelandet, og hvis de 

voksne ikke er hoppet med i poolen, ligger tennisbanen klar til dyst.

Nyd solen fra terrasserne eller gå en tur i Gudhjem, som er en af Danmarks smukkeste byer. Byen er bygget 

ned ad en klippeskrænt, og med eksotiske træer i haverne som fi gen og morbær, er her en skøn sydlandsk 

stemning. Nyd den dejlige atmosfære på havnen, hvor I også kan købe verdens største isvaffel! Et gammelt 

ordsprog siger, at Gudhjem er skabt af samme stof som drømme. Når I selv har oplevet denne by, vil I forstå hvorfor.
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Bornholm
Selv om Bornholm er en dansk ø, ligger den faktisk nærmere både Sverige (37 km.) og Tyskland 

(88 km.) end Danmark (135 km.). Bornholm er relativt lille – den længste distance er blot 40 km. 

– men naturen er meget varieret. Fra imponerende klippeformationer med knejsende klipper til 

lange strande med det fl otteste hvide sand. Sandet er så fi nt, at det tidligere blev brugt i timeglas – 

blandt andet af Kejser Napoleon.

Bornholm bliver også kaldt Solskinsøen – og det er velfortjent, for Bornholm har dansk rekord i 

solskinstimer. De mange solskinstimer er medvirkende til øens frodige og skønne natur.

Den smukke natur og en afslappet stemning har i århundreder tiltrukket kunstnere til Bornholm. 

I 1800-tallet var det kunstmalere, som blev tiltrukket til Bornholm. Særligt Gudhjem var 

kunstmalernes favoritmotiv, idet der er et helt specielt lys over horisonten ved solnedgang. 

Kunstmalerne fi ndes stadig, og i dag har de fået selskab af dygtige keramikere og glaspustere. 

På havnen i Gudhjem er der indrettet glaspusteri i en gammel fi skerhytte, hvor I kan se det rå glas 

blive omdannet til fl ot kunst.

I gamle dage var Bornholm også kendt for sine røgede sild. Siden da har Bornholm udviklet sig til 

en gastronomisk højborg. Nogle af Danmarks dygtigste kokke fi ndes på Bornholm, og rundt på 

øen møder I et væld af små producenter, som laver lækkerier. Glæd jer til alt fra håndlavede pølser 

til økologisk is, lakrids, chokolade, bolcher og vingummi.

Solskinsøens historie er også speciel. I 1100-tallet brugte den kristne ridderorden Tempelridderne 

Bornholm som base for korstogene i de baltiske lande. Tempelridderne skal have været i besid-

delse af nogle af kristendommens største skatte som eksempelvis ”Den hellige gral”, og nye 

teorier peger på Bornholm som skjulested. I løbet af 1600-tallet var Bornholm under såvel tysk 

som svensk herredømme. I 1658 besejrede bornholmerne den svenske besættelsesmagt og gav 

øen tilbage til den danske konge. I forbindelse med afslutningen af 2. verdenskrig blev Bornholm 

bombet og besat af russiske tropper, og kun efter hårde forhandlinger accepterede russerne at 

give Bornholm tilbage til Danmark. Efterfølgende blev Bornholm NATOs observationspost mod 

Østbloklandene samt centrum for spændende spion- og afhopningshistorier.

Velkommen til vand, sol og oplevelser.


