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BORNHOLM RUNDT
27. august 2023

• Smil og god stemning • Danmarks bedste depoter 
• 103 km cykeloplevelser • 630 højdemeter • Havudsigt og flot terræn

Feriehus i Hasle Feriepark 
Når I er 4 personer 
• Dejligt feriehus 
• Færge med bil Ystad-Rønne tur/retur 
• Træningstur med guide, lørdag 
• Strømforbrug og rengøring 
• 2 nætter: Pris per person 810,- 
• 3 nætter: Pris per person 920,- 
• 4 nætter: Pris per person 1.105,-

Griffen Spahotel 
Når I er 2 personer 
• Flot dob. værelse med byudsigt
• Lækker morgenbuffet 
• Færge med bil Ystad-Rønne tur/retur 
• Træningstur med guide, lørdag 
• 2 nætter: Pris per person 1.915,- 
• 3 nætter: Pris per person 2.560,- 
• 4 nætter: Pris per person 2.705,-

Skønne feriesteder 
Priseksempler

Nemt og enkelt
Vi sørger for at bestille færge og overnatning til dig. Det eneste du 
selv skal, er at tilmelde dig Bornholm Rundt via                                            . 
Du bor på dejlige feriesteder, som ligger perfekt placeret, når du vil 
bo tæt på såvel flade strækninger som udfordrende bakker. 

Vi har mange forskellige feriesteder – og vi sammensætter gerne 
et specielt tilbud til dig og din gruppe. Ring til os nu eller se flere af 
vores dejlige overnatningssteder på www.teambornholm.dk

En bornholmsk cykelweekend
Vi starter lørdag formiddag med en gratis guidet cykeltur i det sjove 
bornholmske terræn. Du har mulighed for at vælge mellem flere 
distancer og tempi.

Søndag deltager du i klassikeren ”Bornholm Rundt” på 103 km, 
hvor både start og mål er i Rønne. Vi kører sydover langs de bølgende 
kornmarker ad næsten pandekage flade veje indtil Svaneke, hvor de 
bornholmske bjerge begynder at tordne sig op. Glæd dig til en sjov 
og smuk tur, hvor du har havudsigt næsten hele vejen. Undervejs 
på ruten kan du også nyde Danmarks flotteste natur og bedste de-
poter.

Bornholm Rundt er for alle. Her vil du møde både vilde racercykler 
og hyggelige havelåger. Der er ingen tidtagning, og du betsemmer 
dit eget tempo. Nogle deltagere bruger 5 timer inklusive stop på 
depoterne undervejs, mens andre ”flyver” ruten igennem på 2½ 
time. Fælles for alle deltagere er det store smil på læberne.
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Born Fondo
Bornholms Bjergløb

3.-4. juni 2023
• Bjergenkeltstart med Danmarks hårdeste stigning

• Bjergløb på 123 kilometer og over 1.700 højdemeter
• Stigninger, havudsigt og høj puls

Feriehus - Gudhjem Feriepark 
Når I er 4 personer 
• Dejligt feriehus 
• Færge med bil Ystad-Rønne tur/retur 
• Strømforbrug og rengøring 
• 2 nætter: Pris per person 720,- 
• 3 nætter: Pris per person 855,- 
• 4 nætter: Pris per person 990,- 
 
 
Ferielejlighed - Pension Koch 
Når I er 2 personer 
• Flot ferielejlighed 
• Færge med bil Ystad-Rønne tur/retur 
• Strømforbrug og rengøring 
• 2 nætter: Pris per person 1.355,- 
• 3 nætter: Pris per person 1.610,- 
• 4 nætter: Pris per person 1.865,-

Skønne feriesteder i Gudhjem 
Priseksempler

Nemt og enkelt
Vi sørger for at bestille færge og overnatning. Det eneste du selv 
skal, er at tilmelde dig Born Fondo via                                    . Vores 
dejlige feriesteder ligger mindre end 700 meter fra Born Fondos 
startsted i Gudhjem. 

Vi har mange forskellige feriesteder – og vi sammensætter gerne 
et specielt tilbud til dig og din gruppe. Ring til os nu eller se flere af 
vores dejlige overnatningssteder på www.teambornholm.dk

www.bornfondo.dk
Facebook: bornfondo

Bjergenkeltstarten og Born Fondo
Vi starter lørdag den 3. juni med en knaldhård bjergenkeltstart i 
det idylliske fiskerleje Vang på vestkysten af Bornholm. Distancen 
er blot 8,3 km, men idyllen forsvinder hurtigt ved vangbakken, som 
har en stigning på hele 182 højdemeter. Enkeltstraten er frivillig.

Søndag den 4. juni deltager du i Bornholms Bjergløb Born Fondo 
med start og mål i Gudhjem. Med sine 153 km og over 1.800 høj-
demeter byder bliver Born Fondo et hårdt, men sjovt, løb, hvor det 
store publikum bærer dig gennem de stejle bakker med jubel og 
klapsalver. Løbet er på 5 runder, men du kan også vælge at køre 1, 
2, 3 eller 4 runder. Du får tidsnotering for hver enkelt runde.

 
Glæd dig til weekenden 3.-4. juni 2023, hvor du skal prøve kræfter 
med Bornholms flotte og udforende cykelterræn. Der er begrænset 
antal deltagerpladser, tilmeld dig derfor allerede i dag, så du er 
sikret plads i Born Fondo 2023.


