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Det är enkelt och bekvämt att hålla träningsläger på Bornholm. Ni bestämmer själva ankomst- och avresedagen. 
Vi arrangerar gärna hela träningslägret för er med simträning, kost och logi, samt naturligtvis färja-, tåg- eller 
bussbiljetter till fördelaktiga priser. Har ni dessutom lust att uppleva Bornholm, hjälper vi er också gärna med det. 
Vad med en segeltur längs Gudhjems kust? Eller prova Danmarks längsta
linbana, och ”landa” i den vackra Opalsjön?

Välkomna till Bornholm

Enkelt och bekvämt 

Bornholm och Gudhjem lämpar sig synnerligen bra 
för träningsläger. Resvägen till bra och roliga träning-
supplevelser är kort. Exempelvis tar båtresan från 
Ystad till Rønne endast 1 timme och 20 minuter)

Varje år har många simklubbar deras säsongsstart - 
eller avslutning i Gudhjems simhall. Simhallen har en 
internationell 25x 12,5 meter kortbana. Alla 6 banor 
har vågbrytare samt fl agga. Det är möjligt att, utan 
kostnad, låna utrustning som dolme, simfötter och 
plattor under träningslägret.

Gudhjems simhall erbjuder attraktiva träningstider, 
oavsett om ni kommer under sommarmånaderna 
maj till augusti, eller om ni önskar att hålla träningslä-
gret under sportlov-, påsk- eller höstlov.

Ni bor i fi na semesterbostäder i Gudhjem Feriepark, 
som nästan ligger granne med Gudhjems simhall.  
Alla semesterbostäderna har kök, så det är möjligt 
att tillreda maten på egen hand under uppehållet. 
Mataffär ligger endast 50 meter från Gudhjem Ferie-
park. Om så önskas, erbjuder vi oss att ordna ma-
ten, som i så fall består av en stor frukost, lunchbuffé 
och kvällsmat. Maten serveras i Gudhjems simhall, 
så att träningen kan optimeras.
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Boendet
Ni bor i Gudhjem Feriepark, som består av trevliga semesterbostäder för 4-6 personer. Husen består av 
entré, kök, badrum samt ett stort vardagsrum (med 2 sängplatser i bäddsoffa). Från vardagsrummet går 
en trappa upp till första våningen, som består av två sovrum med två sängar i vart rum. Var bostad har 
egen terrass med trädgårdsmöbler.

Barn och barnsliga själar kommer att älska den stora poolen (uppvärmd mellan 1/6-31/8) samt hopplan-
det, och om de vuxna inte hoppat med i poolen, kan tennisbanan vara ett alternativ.

Njut av solen från terrasserna eller gå en tur i Gudhjem, som är en av Danmarks vackraste småstäder. Små-
staden är byggd på en klippsluttning, med exotiska trän som fi kon och mullbär i trädgårdarna, vilket skapar en 
härligt sydländsk stämning. Njut av atmosfären på hamnen, där man också kan köpa världens största glasstrut!
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Bornholm
Trots att Bornholm är en dansk ö, ligger den faktiskt närmare både Sverige (37 km) och Tyskland 
(88 km) än Danmark (135 km). Bornholm är relativt litet – det längsta avståndet är endast 40 km 
– men naturen är mycket varierad. Från imponerande klippformationer med höga klipper till långa 
stränder med den fi naste vita sand. Sanden är så fi n, att den tidigare användes i timglas – bland 
annat av Kejsar Napoleon.

Bornholm kallas också Solskensön – och det är välförtjänt, för Bornholm har danskt rekord i 
solskenstimmar. Alla solskenstimmarna bidrar till öns vackra och frodiga natur.
Den vackra naturen och den avkopplade atmosfären har i århundraden lockat konstnärer till 
Bornholm.

Under 1800-talet var det konstmålare, som förälskade sig i Bornholm. Särskilt Gudhjem var 
konstnärernas favoritmotiv, för där är ett mycket speciellt ljus vid solnedgången. Där fi nns 
fortfarande många konstnärer, som nu fått sällskap av duktiga keramiker och glasblåsare. I en 
gammal fi skebod nere på hamnen är det nu ett glasblåseri, där man kan se hur glaset blir till konst.

Förr i tiden var Bornholm känt för sin rökta sill. Sedan dess har Bornholm utvecklat sig till en 
gastronomisk högborg. Några av Danmarks duktigaste kockar fi nns på Bornholm, och runt 
omkring på ön fi nns ett hav av småproducenter, som gör sina egna läckerheter. Gläd er till allt från 
handgjorda korvar till ekologisk glass, lakrits, choklad, karameller och vingummin.

Solskensöns historia är också speciell. Under 1100-talet använde den kristna riddarorden 
Tempelriddarna Bornholm, som bas för sina korståg i de baltiska länderna. Tempelriddarna påstås 
ha varit i besittning av några av kristendomens största skatter som exempelvis ”Den heliga graal”, 
och nya teorier pekar på Bornholm som gömstället. 

Under 1600-talet var Bornholm under såväl tyskt som svenskt herradöme. 1658 besegrade 
bornholmarna den svenska ockupationsmakten och återgav ön till den danska kungen.

I samband med andra världskrigets slut, bombades och besattes Bornholm av ryska trupper, 
och först efter hårda förhandlingar accepterade ryssarna att återlämna Bornholm till Danmark. 
Efterföljande blev Bornholm NATOs observationspost mot
Östblocksländerna samt centrum for spännande spion- och avhoppningshistorier.

Välkomna till vatten, sol och upplevelser!


