
BORN FONDO PÅ BORNHOLM

LET SVÆRMIDDEL

Hvis du gerne vil have klipper, stejle bakker, bjergbyer og store udfordringer på cyklen, byder Bornholm på 
Danmarks mest indbydende landskab. 

Bornholm lægger klipper til Danmarks mest krævende cykelløb Born Fondo, som har taget navn efter de klas-
siske italienske Gran Fondo cykelløb, som frit oversat betyder Stor Udfordring. En Gran Fondo er ensbetydende 
med en uforglemmelig styrkeprøve og huskes for fantastiske rammer med skøn natur og begejstrede tilskuere. 
Born Fondo er opbygget, som vi kender det fra professionelle cykelløb, hvor vejene er afspærrede eller ensret-
tede, en stemning i top og fremragende faciliteter.

Løbet består af 2 dele: en hæsblæsende bjergenkeltstart og dagen efter et 123 km langt bjergløb. 

3 dages cykelrejse               28. - 30. maj 2021

REJSEFAKTA
Dag 1 - Fredag 28. maj 2021 
Efter endt opsamling kører vi i bus til Ystad og sejler til Røn-
ne. Herefter kører bussen til vores hotel i Neksø. Her bliver vi 
indkvarteret og spiser middag. Startnummer, chip og start-
pose til bjergenkeltstarten og Born Fondo ligger klar til os på 
hotellet.

Dag 2 - Lørdag 29. maj 2021 
Morgenmad på hotellet inden vi kører til Vang og tager sam-
let til startområdet, hvorfra bjergenkeltstarten begynder. 
Ruten er på 8,3 km, men det er de vildeste kilometer, man 
kan prøve kræfter med i Danmark med fx den formentlig 
skrappeste stigning i hele landet. Målet er ved Hammeren 
fyr. Når alle er kommet i mål, kører vi i bussen tilbage til ho-
tellet, hvor resten af dagen er til fri afbesnyttelse. 
Middag på hotellet. 

Dag 3 - Søndag 30. maj 2021
Morgenmad på hotellet og tjek ud inden vi kører til Gud-
hjem, hvorfra bjergløbet Born Fondo starter og slutter. Ruten 
er på 123 km og består af fire runder, hvor man bl.a. kommer 
op ad den stejle hovedgade i Gudhjem, ned ad Danmarks 
eneste rigtige bjergvej med hårnålesving og prøver kræfter 
med nogle af landets skrappeste bakker. Undervejs er der 
depoter med frugt og drikkevarer. Ved målområdet vil det 
være muligt at tage et bad, inden vi læsser bus og cykeltrailer 
og sætter kursen hjemad. Vi sejler via Rønne-Ysted og kører 
herefter retur til opsamlingsstederne. 

Ørslev Cykelrejser forbeholder sig ret til ændringer i pro-
grammet.

3 DAGES CYKELREJSE

AFREJSE/HJEMKOMST
28. - 30. maj 2021

Pris pr. person i delt dobbeltværelse      kr. 3.385,- 
Enkeltværelsestillæg                                  kr.    600,-

Turen gennemføres ved minimum 30 deltagere.

REJSEFAKTA

• Bustransport 
• Sikker transport af egen cykel i Bikeliner 

cykeltrailer 
• 2 x overnatninger
• 2 x morgenmad
• 2 x middag
• Startgebyr til bjergenkeltstarten og 

bjergløbet Born Fondo
• Cykelguide
• Lovpligtige skatter og afgifter

PRISEN INKLUDERER

SVÆRHEDSGRAD

Svær: Bakkede cykelruter delvis med lange 
stigninger. For trænede cykelryttere med en 
god kondition.
Bjergløbet skal være gennemført senest kl. 
15.00 - svarende til en gennemsnitsfart på 21 
km/t

CYKELER

Turen er baseret på egne racercykler, der 
medbringes i specialbygget og transport-
sikker cykeltrailer.

OM HOTELLET

Strandhotel Balka Søbad
Vestre Strandvej 25
3730 Neksø

Strandhotel Balka Søbad liggerl tæt en af 
Bornholms bedste strande. Fællesterrassen 
vender ud mod haven og har en stor opvar-
met swimmingpool samt soppebassin. Alle 
værelsesfløje er beliggende ca. 50-100 meter 
fra receptionen og restauranten. Samtlige 
værelser har tekøkken samt balkon eller ter-
rasse. Tv-stuen byder på bar og pejs. 
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