
 

Vandring ad Højlyngsstien 
Bo på Hotel Blomme’s Place, gå Højlyngsstien i 4 etaper og tag BAT-bus til og fra ruten, hver dag. 

Omkring buskørsel på Bornholm 
Ændringer i BAT køreplaner kan forekomme. Brug derfor kun tiderne som vejledning, og check altid senest 

opdaterede bustider på appen REJSEPLANEN.  

Places Bornholm tager forbehold for ændrede køreplaner ikke ansvar for bustransport til og fra Hotel 

Blomme´s Place. 

Dag 1 
Etape:  Fra Sandvig til Rø Plantage 

Længde: 18 km 

Beskrivelse: Dette er en spektakulær etape, som tager jer rundt på det nordligste Bornholm over 

Hammeren til Hammershus, igennem Slotslyngen, til Olsker, og videre igennem Rutsker Højlyng for at slutte 

ved Rø Plantage.  

Bus fra Blomme’s Place:  

• Tag Bus 8 mod Sandvig fra Hovedgade i Snogebæk. Bussen kører kl. 9:53 og ankommer til Sandvig 

Hammershusvej kl. 11.08. Bed chaufføren om at sætte jer af ved et stoppested, så tæt på 

parkeringspladsen ved Sandvig Strand som muligt. 

-- 

Gå ad Højlyngsstien fra Sandvig Havn til Rø Plantage/Klemenskervej. 

-- 

Bus til Blomme’s Place: 

• Tag Bus 2 mod Rønne fra Rø Plantage/Klemenskervej 63. Bussen kører hver time 27. min over hel. 

• Vigtigt: Stil jer hvor bussen let kan standse og giv tegn til chaufføren, når bussen nærmer sig.  

• Skift til Bus 6 mod Nexø ved ankomst på Rønne Havn. Bussen kører hver time kl. hel på hverdage. 

Rejsetid til Snogebæk er ca. 55 min. 

  



 

Dag 2 
Etape: Fra Rø Plantage til Årsballe 

Længde: 13 km 

Beskrivelse: Endnu en dag med smuk og varieret natur på Nordbornholm. Ruten tager dig i gennem Rø 

Plantage for at slutte med landbrugsland udenfor Årsballe midt på øen.  

Bus fra Blomme’s Place:  

• Tag Bus 6 mod Rønne fra Hovedgade i Snogebæk. Bussen kører kl. 9.06 og ankommer i Rønne 9.57. 

• Stå af bussen ved Snellemark i Rønne 

• Tag Bus 2. Bussen kører kl. 10.07. Rejsetid til Klemenskervej 63 er ca. 29 min. Bed chaufføren om at 

sætte jer af, hvor I ønsker at stå af bussen. 

-- 

Gå ad Højlyngsstien fra Klemenskervej til hjørnet af Egeskovvej/Stavdalsvej 

-- 

Bus til Blomme’s Place:  

• Tag Bus 4 mod Nexø via Østerlars. Bussen kører hver time (eftermiddage) kl. 24 min. over hel.  

• Efter ankomst i Nexø skifter bussen til Bus 6 mod Rønne. Bliv på bussen og fortsæt til Snogebæk, 

hvor den ankommer ca. 14 min. over hel.  

Dag 3 
Etape: Fra Årsballe til Bastemose 

Længde: 16 km 

Beskrivelse: Vandreturen tager dig igennem den smukke skov, Almindingen. Undervejs kommer du forbi 

nogle af Bornholms mest kendte naturseværdigheder, bl.a. Rytterknægten og Ekkodalen. 

Bus fra Blomme’s Place:  

• Tag Bus 6 mod Nexø fra Hovedgade i Snogebæk. Bussen kører kl. 8.54.  

• Efter ankomst i Nexø skifter bussen til Bus 4 mod Rønne Havn via Østerlars. Bliv på bussen og 

fortsætter til hjørnet af Egeskovvej/Stavdalsvej. Rejsetid ca. 50 min. Bed chaufføren om at sætte jer 

af, hvor I ønsker at stå af bussen. 

-- 

Gå ad Højlyngsstien fra Egeskovvej/Stavdalsvej til Segenvej ved Bastemose.  

-- 

  



 
Bus til Blomme’s Place:  

Hjemturen kan klares på tre måder afhængigt af tid på dagen. 

Hjemtur 1. 

• Tag Bus 9 til Åkirkeby Terminal 

• Skift til Bus 6 mod Nexø.  

• Stå af bussen i Snogebæk 

Hjemtur 2. 

• Tag Bus 3 mod Rønne Havn fra P-plads ved Bastemose på Segenvej. Bussen kører et par min. over 

kl. halv. 

• Stå af bussen ved Snellemark i Rønne 

• Skift til Bus 6 mod Nexø 

• Stå af bussen i Snogebæk 

Hjemtur 3.  

• Forlæng vandreturen med 4 km og følg Segenvej til Østermarie. Du kommer forbi Fru Petersens 

café, som er berømt for sit store kagebord og et besøg værd. 

• Vælg et stoppested i Østermarie og tag Bus 4 mod Nexø via Østerlars. 

• Efter ankomst i Nexø skifter bussen til Bus 6 mod Rønne. Bliv på bussen og fortsæt til Snogebæk. 

Rejsetid er ca. 40 min. 

  



 

Dag 4 
Etape: Fra Bastemose til Årsdale 

Længde: 21 km 

Beskrivelse: Turens sidste etape er den længste, men til gengæld det mindst kuperede. Du starter i 

Bastemose og går herefter gennem Bisonskoven, hvor du måske er heldig og se vilde bison. Turen går 

videre igennem Aaker Plantage til det Ølene, et fuglereservat med særpræget natur, og herefter 

Paradisbakkerne, inden udsigten over Østersøen åbenbarer sig, når du kommer ud af skoven ovenfor 

Årsdale. I Årsdale slutter turen.  

Forkæl dig selv med en øl på Mikkelers på havnen i Årsdale, inden du tager bussen tilbage til hotellet. 

Bus fra Blomme’s Place:  

Turen kan klares på to måder afhængigt af tid på dagen. 

1. 

• Tag Bus 6 mod Rønne fra Hovedgade i Snogebæk. Bussen kører kl. 9.06.  

• Stå af bussen ved Rønne Havn 

• Skift til Bus 3 mod Gudhjem Øvre via Vestermarie. Forklar chaufføren, hvor I skal af bussen. (det 

nærmer sig, når I kører forbi Bornholms Travbane). Rejsetid i alt ca. 1 time og 35 min.  

2.  

• Tag Bus 6 mod Nexø fra Hovedgade i Snogebæk. Bussen kører kl. 8.54.  

• Efter ankomst i Nexø skifter bussen til Bus 4 mod Rønne via Østerlars. Bliv på bussen og forsæt 

rejse. 

• Stå af i Østermarie (ved Almindingsvej lige efter kirken)  

• Gå 4 km ad Almindingsvej, som bliver til Segenvej ved Fru Petersens Café. Forsæt til Højlyngsstien 

ved P-pladsen ved Bastemose 

-- 

Gå ad Højlyngsstien fra Bastemose til Årsdale, ca. 21 km.  

-- 

Bus til Blomme’s Place:  

• Tag Bus 4 eller Bus 7, som kører fra Årsdale Havn til Snogebæk. Rejsetid ca. 15 min.  

 

 

 


