Gudhjem Vandrerhjem
Lejrskoler 2020
2020 lejrskole uger hvor vi stadig har ledige pladser og meget gerne vil have besøg af jer dejlige skoleklasser
på Gudhjem Vandrerhjem & Therns Hotel i 2020. :-)
Foråret 2020 :
Restpladser i Uge : Ingen ledige forårs uger.
Efteråret 2020 :
Restpladser i Uge : 34+38+39+40.

Velkommen
I det følgende vil vi ved hjælp af disse sider introducere Gudhjem Vandrerhjem som rejsemål og samtidig som
udbyder af nogle af de bedste tilbud specielt indenfor lejrskoleområdet.
Vores mål er at give jer et maksimalt udbytte for et minimalt beløb, vel vidende at bevillinger til lejrskole og lign.
igennem de sidste 10 år er blevet kraftigt reduceret. Men uanset lejrskolens formål og økonomiske midler skulle der
være basis for et godt og udbytterigt ophold her i Gudhjem.
Vi sender jer en mail hvori der er et skema som I skal udfylde senest 22 uger før jeres ankomst hvis I ønsker at vi skal
hjælpe jer med at bestiller turer, busser, cykler og andre spændende aktiviteter til jeres ophold.
Ingen andre steder i Danmark har så forskelligartet natur, anderledes kultur, anderledes erhvervssammensætning
m.m. end Bornholm. Især Gudhjem må siges at være speciel bl.a. med sit nærmest sydlandske udseende, og med
sin centrale beliggenhed på østkysten er Gudhjem det bedste sted at starte ture og udflugter til øens mange
seværdigheder.
Direkte fra Gudhjems hyggelige havn kan man sejle med Skib til Helligdommen samt sejle med Chr. Ø farten til Chr.Ø
der også har deres plads på havnen.
På de næste sider vil I finde diverse oplysninger om ankomst, afgang, ture, mad m.m. En beskrivelse af
vandrerhjemmet, en kort beskrivelse af Gudhjem, samt nogle stikord om, hvordan og hvorfor man tager på lejrskole.
Disse sider kan forhåbentlig være en hjælp ved tilrettelæggelsen af jeres lejrskole. Har I ideer eller ønsker om at holde
lejrskole på en lidt anderledes måde, hjælper vi gerne så vidt muligt.
Ring og få en snak eller send en mail. Dette gælder også, hvis der dukker spørgsmål op undervejs.
Med Venlig hilsen

Tom Studsgaard & Rie Studsgaard
Gudhjem Vandrerhjem & Therns

Gudhjem by & omegn
Gudhjem er ubestridt Nordøstkystens mest charmerende fiskerleje. Fra havnen, der er sprængt ud i klipperne, rejser
Bokul fjeldet sig stejlt op mod landevejen og den imponerende bro over Holkadalen. Husene ligger tæt, bygget helt
ind til grundfjeldet, mange med særprægede terrassehaver formgivet af naturen. Gadebilledet er charmerende med
de stejle, til tider snoede gader, velholdte huse, spændende forretninger og en sydlandsk frodighed, der skyldes
klippernes evne til at gemme på dagens sol og varme.
Det betyder også at sommeren varer længere på Bornholm. Det giver gode vækstbetingelser for planter, der normalt
ikke vokser på vore breddegrader såsom figentræer, morbærtræer og andre eksotiske planter. Fra havnen kan man
tage på sejltur til Danmarks østligste øgruppe med hovedøen Christiansø eller gå en herlig tur langs kysten til
Helligdomsklipperne. Nord og syd for byen er der smukke naturstier, der snor sig langs klippekysten. Stien nordpå
fører til Helligdomsklipperne og vælger man stien sydpå, så kommer man til Melsted.
Melsted er et lille fiskerleje, der ligger en lille km syd for Gudhjem. Byen består af små velholdte huse, mange med
skibsnavneplader på husgavlen. Disse navneplader stammer fra strandede skibe og egne fiskerbåde, et minde fra en
tid da indbyggerne levede af fiskeri. Ved siden af den lille naturhavn i Melsted ligger en lille badestrand, og går man
videre langs kysten, kommer man til endnu en strand hvor Kobbeåen løber ud. Her kan man så følge åen op til
Stavehøl vandfald.
Bornholms Landbrugsmuseum ligger også ved Melsted, indrettet i den gamle slægtsgård Melstedgaard, hvor man
kan se den Bornholmske bondekultur gennem 200 år. Museet er et arbejdende museum og har skiftende
arrangementer gennem hele sæsonen. Her er gratis adgang for danske skoler. Fra Gudhjem Vandrerhjem er der ca.
500m til svømmehallen med dens 40m vandrutsjebane.

Dagligdagen på vandrerhjemmet
Måltiderne
Vores køkkenchef arbejder professionelt i et køkken, der på en gang skal kunne servere sund, spændende og
ernæringsrigtig kost til rimelige penge.

Morgenmaden
Serveres normalt i hold kl. 7, 8 og 9, således at diverse turarrangementer kan nås fra kl 09.30 med bus og består af
hvad man kan finde på et almindeligt dansk morgenbord.I får en madplan udleveret ved ankomst med jeres
spisetider. Det er meget vigtigt at disse spisetider bliver overholdt.

Frokostpakker
Under morgenmaden bliver der sat pålæg m.v. ind, således at eleverne selv kan smøre deres madpakker. Dette
gælder hvis man er på fuld forplejning. Frugt og drikkevarer er ikke inkluderet i prisen, men disse kan bestilles
sammen med opholdet.

Aftensmaden
Serveres igen i hold kl. 17, 18 og 19, igen så det passer ind i tidsplanen for dagens arrangementer.

Specialkost
Såfremt der i klassen er deltagere, der er diabetiker, ikke spiser svinekød eller er vegetar skal vi have besked om
dette 4 uger før ankomst, så køkkenet kan tage hensyn til dette. Såfremt det drejer sig om glutenallergi og lign.
allergier og heraf specielkost SKAL ELEVEN ELLER LÆREREN VENLIGST SELV MEDBRINGE DET

NØDVENDIGE SPECIELKOST.

Generelt om måltiderne
Ved alle måltider skal den aftalte spisetid overholdes. Dette både af hensyn til køkkenpersonalet, men også jer selv
og de andre medbeboer. Klasselæreren vil ved ankomsten få udleveret en seddel med de angivne spisetider, der er
tilpasset de arrangementer som klassen skal på de enkelte dage.

Indkvartering
Værelser og sengetøj
På hver seng er der et dynetæppe og en hovedpude. Komplet sengelinned skal benyttes. Sengelinned kan enten
medbringes eller lejes ved receptionen for en pris af 65.- kr. Lærerne får dette stillet gratis til rådighed.
( Sovepose må kun benyttes såfremt et lagen og et hovedpudebetræk bruges samtidig.)
Sovepose kan ikke anbefales. ( Se afsnittet til forældrene )

Værelsesfordelingen kan læreren ringe og få oplyst en uge før ankomst.

Opholdsrum
Hvis lærere og elever ønsker et klasseværelse, kan lærere sammen med receptionen eller indbyrdes aftale råderum
over stuerne samt spisesalen (efter aftale med køkkenchefen). Det er noget vi snakker om når I er ankommet.

Gæstekøkkenet
Står til fri afbenyttelse, hvis man ønsker at lave kakao, kaffe eller andet. Der findes kaffemaskine samt diverse service.

Ved afrejse
Under opholdet bestemmer I selv hvor meget I vil gøre rent på værelserne. Ved afrejsen skal værelserne efterlades
således.
Gulvet skal støvsuges/fejes/vaskes, alt affald skal fjernes samt sengetæpper og puder skal ligge pænt på sengene. Vi
kommer og checker at der ikke er sket skade eller hærværk på værelset.

Ordensregler
Vores vigtigste regel er, at alt skal foregå på et niveau og i et tempo, så vi alle kan nyde at være her. Vi har ikke en
lang række forbud, men forventer at alle opfører sig som om de var hjemme, og behandler inventar m.m. på en pæn
og anstændig måde.
Der er dog 3 regler som alle må rette sig efter:

Rygning
Rygning er ikke tilladt indendørs.

Sengetid
Vandrerhjemmets centrale beliggenhed bevirker at højrøstet/larmende aktivitet bør begrænses hen på aftenen af
hensyn til naboerne. Kl. 22.15 skal eleverne være på deres værelse og i deres senge og kl. 22.30 skal der være
fuldstændig ro på værelserne med slukket lys. Roen skal bevares indtil til kl. 06.00 med undtagelse af hold der
skal afrejse kl. 05.30. Det er lærerenes ansvar er etablerer denne ro. Mange tak.

Alkohol
Alkohol må ikke indtages på Vandrerhjemmet i feriehuse og Hotellet. Det er bortvisningsgrund med hjemrejse på
egen regning.

Pengeopbevaring
Receptionens boks kan evt. fungere som bank for både elevernes lommepenge og den fælles klassekasse. Men det
er kun lærerne der kan afhente pengene i receptionen.

Medbragte ting
Vandrerhjemmet påtager sig intet ansvar for bagage eller andre ting tilhørende vore gæster.

Nøgler

Normalt får eleverne en fælles nøgle til deres respektive værelser. Der kan udpeges en nøgleansvarlig, et godt
gemmested eller man afleverer nøglen til sin lærer når man tager på tur. Af hensyn til brandfare og nattero må
eleverne ikke låse døren om natten. Smides nøgler til værelser væk koster det 500 kr.

Post til eleverne
Da vi ofte har flere elever af samme navn, ville det være til stor hjælp for os - samt eleverne - hvis skolens navn kom
med på adressen, f.eks. Gudhjem Vandrerhjem Ejnar Mikkelsvej 14, 3760 Gudhjem Att. Jan Andersen 6B
Øvelsebøvelse skole - derved kan receptionen samle dagens post sammen til de elever der ikke husker at kigge i
postkassen.

Ydre rammer
Kiosk
Sammen med vandrerhjemmet drives der i recptionen en lille kiosk, som står til jeres rådighed.

Grill
I haven hvor der er borde og bænke, er der også mulighed for at tænde op i et par griller, hvis I har lyst og vejret
tillader det. Endvidere findes der en lang række grillpladser ude i klipperne.

Videobiograf
I vores spisesal, som også kan bruge som fællesrum, er der tv og dvd. Hvis I ønsker det kan I vise en film for eleverne
her. I skal selv medbringe filmen. DVD udleveres evt i receptionen.

Seværdigheder
Med vandrerhjemmets centrale beliggenhed i Gudhjem, midtpå nordøstkysten af Bornholm, spreder alle
seværdigheder sig som en vifte ud fra byen. Til søsiden 50m fra vandrerhjemmet ligger havnen med flere daglige
afgange med båden fra Christiansøfarten til Ertholmene som er det rigtige navn for øgruppen Christiansø.
Af museer og lignende seværdigheder i Gudhjem by og omegn findes:

Gudhjem Museum, indrettet i den gamle togstations bygning, - museet har en permanent udstilling samt skiftende
udstillinger.

Oluf Høst museet - hans hjem Norresân ved den lille havn nord for Gudhjem havn, er i dag indrettet til et museum
hvor man kan få et indtryk af malerens dagligdag, samt sidde og nyde en kop kaffe og indtrykkene i den gamle
klippehave.

Bornholms landbrugsmuseum ligger en lille km syd for Gudhjem ved det lille fiskerleje Melsted, - såfremt man har
lyst til at gå videre, findes overfor landbrugsmuseet en lille natursti der følger Melstedå et stykke vej. Herefter går man
på cykelstien op til Stavehøl vandfald, herefter følger man åen ned til kysten igen og går på naturstien tilbage til
Gudhjem, - en tur på ca. 2½ time.

Bornholms kunstmuseum, Døndalen samt døndalevandfaldet, kan nås til fods langs kysten mod nord ad den gamle
redningssti, en tur på ca. 6 km. hvor man oplever et varieret terræn. Dels går men langs vandet, dels oppe på
klippeskråningerne, her får man også et vue ind til Gudhjem og får en forståelse for hvorfor så mange malere i sin tid
(og nu) søgte til denne by.

Østerlars kirke, Bornholms største og ældste rundkirke fra 1150, 5 km. fra Gudhjem.
Bornholms middelaldercenter ligger umiddelbart i nærheden af Østerlars kirke. Af nye tiltag kan man få et indblik i
den Bornholmske natur og undergrund på NaturBornholm ved Aakirkeby, små 18km fra Gudhjem.

Se Bornholm fra en cykel
Den eneste rigtige måde at se Bornholm på! Bornholm har igennem årene udbygget et net af cykelstier, fortrinsvis
anlagt på de gamle jernbanespor, - eller langs kysten. Yderligere oplysninger kan findes
på:http://www.cykel.bornholm.info Flere og flere skoleklasser har fundet ud af, at Bornholm opleves på en helt anden
måde fra en cykelsadel. Dette gælder såvel sanseindtryk som forholdet indbyrdes i klassen, hvor nye kvaliteter viser
sig hos mange elever. Eleverne kan selv medbringe cykelhjælme, vandrerhjemmet har dog nogle cykelhjælme der
kan lejes for 15 kr. pr. hjælm. Bestil disse i god tid!
Her er et par forslag til udbytterige cykelture:

Minitur (ca.15 km )
Gudhjem-Helligdomsklipperne-Døndalen

Minitur (ca.10 km)
Gudhjem-Middelaldercenteret

Nordtur (ca. 45 km):
Gudhjem - Helligdomsklipperne - Døndalen - Tejn havn - Allinge-Sandvig Helleristninger -Hammersø - Hammerhavn
(bådfart) - Moseløkken - Hammershus - Olsker rundkirke -Rutsker højlyng - Gudhjem.

Sydtur (ca. 45 km):
Gudhjem - Melsted - Kobbeåen - Stavehøl vandfald - Østerlars rundkirke - Almindingen -Louisenlund (Grynebækken) - Brændesgårdshaven - Svaneke - Randkløve skår - Gudhjem.

Minitur (ca. 25 km)
Gudhjem - Helligdomsklipperne - Døndalen - Rutsker højlyng - Rø plantage (Almindingen) -Østerlars rundkirke Kobbeåen - Stavehøl vandfald - Melstedgård - Gudhjem.
Ansvar omkring cykler:
Lejeren kan få lappegrej/pumpe med til turen.
Lejeren påtager sig det fulde ansvar for, såvel materiel som personskade.
Cyklen må ikke bruges på klippestier, strande og lign., hvor overbelastning kan forvolde skade på cyklens
dele. Det påhviler lejeren at transportere evt. skadet cykel tilbage til vandrerhjemmet.
Lejeren påtager sig det fulde ansvar for evt. tyveri eller anden hærværk på cyklen.
Det er skolens forsikring der skal bruges hvis der sker skade på cykler og ikke vandrerhjemmets.

Rejseveje til Bornholm
Rejsevejene til Bornholm er mangfoldige, bil, båd, bus eller fly, - det er kun temperamentet og pengene der sætter
rammerne for hvilken vej man skal til Bornholm - men for de flestes vedkommende vil det være DSB-skolerejser der
ordner transporten. Den resterende transport rundt på øen kan vi være behjælpelig med, dette kan vi aftale nærmere
når vi taler sammen i telefonen 4 mdr. før ankomst eller før.
Men vejen til en rigtig god lejrskole er at få bestilt det hele i rigtig god tid. Derfor er det en god ide at i sætter jer og
laver et samlet program med hjælpe fra vores lejrskole mappe. Og tager stilling til om i skal leje cykler have busser
sejle med båd osv.
Det mailer i så til os og vi kigger det igennem og giver gode ideer til rettelser eller ændringer af jeres ture. I
lejrskolemappe står der hvad vi kan hjælpe jer med og kontakt numre til de tilbud I selv kan bestille.

Før ankomsten
Hvis I efter at have studeret materialet beslutter jer for at besøge Gudhjem, udfyld da venligst opholdsbestillingen
med de relevante oplysninger. Samme dag vi modtager bestillingen for lejrskoler på vores hjemmeside, returnerer vi
en bekræftelse, og I er derved sikret plads hos os. Frirejsebefordring søges hos DSB-skolerejser, Banestrøget 5, 2630
Tåstrup, tlf. 3313 1155. Jeres inspektør har muligvis en ansøgningsblanket liggende, ellers kan den udfyldes
elektronisk på DSB's hjemmeside.
Hvis der er ændringer på den bekræftelse, I modtager fra DSB-skolerejser så ring/e-mail og meddel os dette. Husk
endvidere at frirejsen også gælder for Bornholmerbussen gennem Sverige, hvilket gør det betydeligt nemmere at
kombinere jeres rejse til og fra Bornholm. Det er en god ide at ønske nogle tider fra DSB ellers sætter de jer bare ind
hvor det passer.
Det er vigtigt at I er opmærksomme på at hvis I har elever i klassen der ikke er EU-statsborgere, men som har lovlig
bopæl i et EU-medlemsland, så skal I have en skolerejseliste. Denne ligger enten på inspektørens kontor eller fås hos
Udlændinge Styrelsen, tlf. 3536 6600.
Det skal dog bemærkes at bestillinger vedrørende skoletjenesten på Hammershus, Moseløkken stenbrud, Natur
Bornholm samt Middelaldercenteret (se tlf.nr. på disse under huskeliste/nyttige oplysninger) skal foretages direkte til
stederne og gerne så hurtigt som muligt p.g.a. den store søgning der er til disse steder. Derefter kan I planlægge
resten af programmet.
Når I har hele programmet klar for jeres rejse samt turer kan I kontakte os på mail eller ringe mellem 8-15 mandag fredag. Når vi har modtaget disse oplysninger lægger vi planen for jeres indkvartering og bestiller de resterende ture.
Men HUSK det skal være os i hænde 4 mdr. før jeres ankomst. Dette gælder hvis i skal bestille bus igennem os.
I kan ringe 1 uge før og få jeres værelsesfordeling.

Ankomst
Hovedparten af jer vil ankomme til Bornholm med færge til Rønne, hvor en bus holder og venter for at køre jer direkte
til vandrerhjemmet, en tur på ca. 25km. Når I ankommer til vandrerhjemmet vil vi gerne have at eleverne venter i
gården ved hovedbygningen, hvor vi byder velkommen og snakker lidt om dagligdagens gang. Derefter indkvarteres I
- hvis I kommer om morgenen, spiser vi evt. morgenmad først. Efter indkvarteringen holder vi et lille møde med
lærerne, hvor vi får en snak om gruppens program, besvarer spørgsmål m.v.
Ture
I afsnittet Eksempler på ture er der givet nogle eksempler på hvordan dagene på Bornholm kan bruges. Som det
fremgår råder vi over et antal cykler, der er et ideelt transportmiddel til en intens oplevelse af øen. Vi er desuden i tæt
kontakt med den lokale vognmand, som kan dække de vigtigste seværdigheder i løbet af et 4 - 5 dages ophold.
Endvidere hjælper vi gerne med billetter til Christiansø. På jeres Amts central kan I rekvirere Bornholm Lejrskolemappe, et udmærket stykke værktøj til planlægningen af lejrskoleturen, i den er der en masse nyttige oplysninger.

Afrejse
Ved morgen- og eftermiddagsafrejse kører bussen ca. 1 til 2 timer før båden sejler, om aftenen ca. 2½ time før. Der er
udcheckning kl. 10.00 fra vandrerhjemmet og mange har afgang kl. 9..30 så de kan få noget ud af dagen i Rønne.

Turforslag
Bustur til Sydbornholm 09.30-16.30
HUSK AT VÆRE OPMÆRKSOM PÅ TURARRANGEMENTER DER SLUTTER SENT AF HENSYN TIL
VANDRERHJEMMETS SENGETIDER KL. 22.15. TAK
Der startes med at køre til Østerlars Rundkirke.( Husk hvis i gerne vil ind og se kirken koster det 15 kr. pr. elev ).
Vandrerhjemmet skal vide dette når i bestiller. Herefter fortsættes til Almindingen (Danmarks tredie største skov). Her
kan klassen spadsere forskellige ture i skoven, f.eks. fra Rytterknægten (det højeste punkt på Bornholm) ned til
Ekkodalen eller en tur ind til en af de 3 rokkestene som findes på Bornholm.
Derefter fortsætter bussen videre ned over sydlandet, igennem Aakirkeby og videre til Dueodde. Efter at have set på
Nordeuropas fineste sandstrand og nydt udsigten oppe fra Dueodde fyr, fortsætter I langs kysten til Snogebæk, Nexø
og videre til paradisbakkerne- et yderst særpræget landskab af skove, bakker og klippedale. Turen sluttes af med et
lille besøg i Svaneke, hvor der er mulighed for at se et glaspusteri, røgeri, samt bolsjekogeri. Besøget i
paradisbakkerne kan erstattes af et besøg i forlystelsesparken/badelandet Joboland ( Brændesgårdshaven ) eller et
besøg på Natur Bornholm, som er et oplevelsescenter. Vi anbefaler varmt et besøg på Natur Bornholm. På Natur
Bornholm skal man selv ringe og bestille guiden og det er bedst hvis man kan få en tid ca.1030.
Ps.turen kommer lidt an på vind og vejr da det ikke er så godt at gå ude på Duodde hvis det regner,men det er noget
man finder ud af med bussen og de andre skoler som skal med på turen samme dag.

Bustur til Nordbornholm 09.30-16.30
Der startes med at køre til Helligdomsklipperne, hvor bla. Lyseklippen og "Den Sorte gryde" kan ses. Derefter køres
langs Nordøstkysten gennem Tejn, Allinge og Sandvig til Hammerhus, hvor der er tid til at se Nordeuropas største
borgruin.
Så går turen videre til Jons Kapel, hvor vi skal ned og se hans bolig og prædikestolen i klippekysten. Efter et
passende ophold går turen videre til Hasle, hvor der er mulighed for at se kultippen, et sted hvor man under krigen
hældte affald ud fra kulminen, hvilket gør at der idag ikke vokser planter på området. Turen går videre gennem
Muleby og Sorthat til Bornholms Hovedstad Rønne, hvor der bla. er mulighed for at besøge Bornholms museum eller
forsvarmuseet Kastellet eller bare have lidt tid på egen hånd.

Slippeture
Er en prisbillig tur i forhold til en heldagstur og er desuden en god kombinationsmulighed med en heldags sydtur, da
denne tur typisk bruges til Nordbornholm. Man bliver kørt op til f.eks. Hammershus og sluppet af. Herefter har man så
hele dagen for sig selv på Hammeren til f.eks. arrangementer med skoletjenesten på Hammershus, Moseløkken
stenbrud, eller en tur med de små både som sejler ud fra Hammerhavnen langs den imponerende klippekyst under
Hammershus. Husk at bestille båden selv.
Der er også mulighed for at komme ind i det gamle Hammerfyr. Endelig kan man også vælge at blive sluppet af ved
Jons Kapel og derfra gå mod Hammeren. Ulempen ved en slippetur er, at man bliver kørt fra et sted til et andet og
ikke får tid til at se på det man kommer forbi undervejs. Her er leje af cykler et særdeles godt alternativ til bussen, da
man selv er herre over hvor og hvornår man vil stoppe op. Og så er cyklerne sunde & billige som transportmiddel.

Christiansø
Tag båden fra Gudhjem Havn ca. kl. 10.00 og 50 minutter senere er man på Danmarks østligste punkt Ertholmene
(som er Øgruppens rigtige navn). Karakteristisk for Ertholmene er et enestående miljø af klippeformationer, den over
300 år gamle søfæstning, som nu bruges af lokale fiskere, de mange flotte naturanlagte haver samt udsigten til det
kæmpestore fuglereservat Græsholmene, hvor der hvert år udruges titusinde af edderfugleunger. Hvis klassen ønsker
det kan vi lave et arrangement med ornitologerne på Christiansø, hvor de fortæller om deres arbejde samt vise
hvorledes der foregår. TLF. 56462047 ornitologerne på Christiansø. Eller kontakt dem via deres hjemmeside.

Helligdomsklipperne
Her er der mulighed for at komme ca. 55 m ind i den Bornholmske undergrund i grotten "Den sorte gryde", så husk
lommelygte. Endvidere er der mulighed for at besøge Bornholms kunstmuseum. Ikke langt derfra ligger Døndalen, en
meget smuk dal med Danmarks største vandfald, Døndalefaldet.

Cykelture
Hele øen kan nås fra Gudhjem, der med sin centrale placering på nordøstkysten er ideel som udgangspunkt for
cykeludflugter. Det fjerneste punkt (Dueodde) ligger ca. 25 km fra vandrerhjemmet. En anden men kortere cykeltur er
hvor man kan køre rundt om Østerlars rundkirke og Middelaldercenteret. Eller en bus derop og gå hjem ca.7
km. Kontoret er gerne behjælpelig med råd og vejledning.
Vi anbefaler varmt at leje cykler da det er den nemmeste og billigste måde at komme rundt på Øen på.

Middelaldercentret
I 1996 blev grundstenen til Bornholms middelaldercenter lagt. Dets placering er særdeles attraktiv for de skoler der
måtte bo på Gudhjem vandrerhjem, nemlig små 4 km udenfor Gudhjem og ca. 500 m fra Østerlars Rundkirke.
Centeret kan nås på flere måder: på cykel, I bus eller til fods. Centret har flere gode arrangementer som de kan
tilbyde jer. Mere info er på deres hjemmeside.

Planlægning
Bestilling af ophold
Gøres så hurtigt som muligt, dvs. at i ikke skal vente på svar fra DSB-skolerejser før i bestiller opholdet hos os, - Gå
ind på vores hjemmeside, tryk bookning under lejrskoler og udfyld formularen tryk send og den går videre
til behandling i vores system. Vi sender så en bekræftelse videre til jer inden for 24 timer. Vi sender desuden et skema
til jer som I blot skal svare på og sende retur pr. mail. så bekræfter vi også jeres tur bestilling og lign.
Er der spørgsmål kan I ringe man-fre. mellem 8,00 og 15,00.
Eller maile på info@gudhjemvandrerhjem.dk
Endvidere : Skal du oplyse når vi taler sammen:
- Ankomstdato / tidspunkt til Bornholm.
- Afrejsedato / tidspunkt fra Bornholm.
- Antallet af mandlige & kvindelige lærer, samt drenge og piger.
- Tidspunkter for evt. arrangementer med skoletjenester m.v.
- Elever der skal have en eller anden form for "special kost" (muslim, diabetiker o.l.).

Bestilling af ture
Følgende arrangementer skal I selv bestille direkte:
Naturstyrelsen står fra årsskiftet 2013 ikke længere vil stå for booking og afvikling af lejrskole aktiviteter på
Hammershus.
Alt henvendelse vedr. booking af lejrskole aktiviteter på Hammershus skal i fremtiden gå igennem Bornholms
middelaldercenter-kontakt mette@bornholmsmiddelaldercenter.dkeller tlf. 5649 8319
Det er selvfølgelig stadigt muligt at booke online
Link til booking system http://hammershus.sns.dk/
Link til tur beskrivelser af lejrskole aktiviteter på Naturstyrelsens
arealerhttp://www.naturstyrelsen.dk/Naturoplevelser/Undervisning/Naturskoler/bornholm/Skoletjeneste/
Link til Bornholms middelaldercenters skoletjenestehttp://www.bornholmsmiddelaldercenter.dk/site/20/
- Skoletjenesten på Hammershus ,- tlf. 56 48 11 40.
- Moseløkken stenbrud, - tlf. 56 48 04 68 mellem 09.00 - 10.00.
- Bornholms Middelaldercenter, - tlf. 56 49 83 19.
- Natur Bornholm, lejrskoletjeneste, - tlf. 56 94 04 00.
- Hammerhus Bådfart, - 56480455.
- Booking af rundvisning på Keramikfabrikken i Rønne, - tlf. 56950735
- Booking af ornitologtjenesten på Christians ø, - tlf. 56462047.
- Booking af naturvejledere, - tlf. 31150890 eller 56480504.
Disse arrangementer skal i have på plads før i ringer til os, - p.g.a. den store søgning der er til stederne, vil være en
god ide at bestille tid 5 mdr. før, - herefter kan I planlægge resten af jeres lejrskole.
Følgende bestiller I hos os, senest 5 mdr. før anmeldte ankomst, men jo før jo bedre for jeres egen skyld pga. stor
efterspørgelse:
- Bustranfer Rønne/Gudhjem retur.
- Busture til nord, Sydbornholm samt Slippeture.
- Cykelleje, - og disse skal bestilles i GOD TID, da der er mange som bruger cyklen som et billigt transportmiddel til at
komme rundt på øen.
- Sejltur til Christians ø.
- Indgang i Østerlars kirke.

Tilskadekomst:
Skolen/kommunen har formentlig et Falck abonnement, husk at medbringe abonnementnr. til evt. persontransport til
og fra skadestue/tandlæge eller lignende.

Andre nyttige oplysninger:

På jeres Amtscentral står en A4 mappe der hedder : "Bornholm Lejrskolemappe", i denne mappe står utrolig mange
relevante oplysninger og henvisninger til gavn for jeres planlægning af lejrskoleturen. Samt, på følgende Internet
adresser

Noget til forældrene:
På vandrerhjemmet forefindes hovedpude samt dyne, - For at eleverne ikke skal slæbe på mere end nødvendigt kan
de leje komplet sengelinnedsæt hos os til en pris a 65 dkr. for hele ugen.
Såfremt eleverne bruger en sovepose skal der benyttes et lagen og hovedpudebetræk.
Og: Det er til STOR hjælp !!! - for eleverne (og receptionen), hvis forældre der sender breve m.m. vil skrive skolens
navn samt klasse på adressen, - f.eks.:
Gudhjem Vandrerhjem
Ejnar Mikkelsvej 14
3760 Gudhjem
Att. Jan Andersen
6B Øvelsebøvelse skole
Da der ofte er flere elever af samme navn, - og da eleverne ikke altid "husker" at kigge i postkassen, så har
receptionen en chance for at finde frem til eleven hvis der står skolens navn på brevet.

Afbestillingsregler:
Afbestilling/Ændring skal altid ske skriftligt.
Før opholdet: Eventuel afbestilling af opholdet skal varsles skriftligt mindst 28 uger før ankomstdagen. Ved
afbestilling mellem 28 og 20 uger før ankomstdagen, hæfter bestilleren med 50% af det bestilte ophold. Ved
afbestilling senere end 20 uger før ankomstdagen, hæfter bestilleren med 100% af det bestilte ophold. Afbestilling af
1 til 2 elever i det bestilte ophold, skal være vandrerhjemmet i hænde senest 6 Uger før ankomstdagen, for at en
reduktion i prisen kan opnås. Afbestilling af mere end 2 personer skal være vandrerhjemmet i hænde senest 20 uger
før ankomst for at en reduktion i prisen kan opnås.
Afbestiling af ture,både,cykler,mad ect skal være vandrerhjemmet i hænde 20 uger før ankomst for at få penge
tilbage,ellers hæfter man for det bestilte.
Ved afbrydelse af opholdet betales der for hele arrangementet incl ture,busser både,cykler,mad ect.
Reservations- eller afbestillingsgebyr fratrækkes den endelige regning, men refunderes ikke ved eventuel afbestilling,
selvom den er rettidig.
Såfremt afbestillingsgebyr ikke er opkrævet kan man kræve godtgørelse svarende dertil.
Gebyrets størrelse skal være rimeligt og svare til den administrative omkostning en reservation, et ophold eller et
arrangement har medført. Af bevismæssige grunde bør reservationen foreligge enten i form af en skriftlig bestilling
efterfulgt af en skriftlig beskræftelse.
Med Venlig hilsen
Tom Studsgaard & Rie Studsgaard
Gudhjem Vandrerhjem

Priser 2020.
Priser pr. person ex.moms
Ophold inkl. fuld forplejning (morgen, madpakker, aftensmad) pr. dag:(
188 kr. tilbuds uger)
Slutrengøring (obligatorisk)
Linnedsæt pr. stk.
Håndklæde pr. stk.

188-220.kr.
30.- kr
70.- kr
20. -kr

BUSTURE
1/1-Dags bus tur (09.30-16.30 Nord- eller Sydbornholm)

130.- kr.

½ Dags bustur ( 3,5 timer )

92.- kr.

Bus Transfer Rønne – Gudhjem tur/retur

78.- kr

Slippetur til Nordbornholm ( f.eks. hammeren tur/retur )

78- kr.

Slippetur til Naturbornholm

78- kr.

Slippetur til Bornholms Middelaldercenter

Enkelt 40.kr.
Retur 78.kr.

Slippetur til Helligdomsklipperne/Bornholms kunstmuseum

Enkelt 40kr.
Retur 78.kr.

Brændesgårdshaven tur/retur inkl. entre

136- kr.

( Se i lejrskolemappen for nærmere beskrivelse af turenes indhold )
Leje af bus alene 1/1 dag 7,5 time

(op til 30 pers.-derefter kr.154,- pr..pers.)

4700.-kr.

SEJLTURE:
M/S Chimera eller M/S Ertholm til Christiansø op til 5 kl. inkl. entre til de 2
tårne.
M/S Chimera eller M/S Ertholm til Christiansø fra 6 kl. inkl. entre til de 2
tårne.

104.- kr.
136. -kr.

CYKELTURE:
Leje af vores Cykler:
1 dag

76.- kr.

2 dage sammenhængende

132.- kr.

3 dage sammenhængende

160.- kr.

Hjelm

DIV. ENTREÉR :

12.-kr

Brændesgårdshaven ( JoBo-Land ) inkl. vandland

98.- kr.

Østerlars Rundkirke

8.- kr.

Melstedgaard Landbrugsmuseum / Bornholms Kunstmuseum Børn under
18 år gratis.

0.- kr.

De oplyste 2020 priser er ekskl. moms. BEMÆRK VENLIGST AT DER KAN KOMME SMÅ PRISÆNDRIGER.

Bornholm til lands, til vands og i bus
I det følgende har vi givet eksempler på hvordan et 3-, 4-, og 5-dagsophold kunne komme til at se ud, og hvad prisen
inkl. moms er på disse. Disse er kun forslag!

3-dagstur
Ophold inkl. fuld forplejning

855.- kr

Bustransfer Rønne – Gudhjem tur / retur

97,50.- kr

1. dag : Bus Slip Nord

97,50.- kr

2. dag : Cykelleje
3. dag : Sejltur med M/S Ertholm til Christiansø

95.- kr
170.- kr
Total: 1315.- kr

4-dagstur A
Ophold inkl. fuld forplejning

1060.- kr

Bustransfer Rønne – Gudhjem tur /retur

97,50.- kr

1. dag : Bus Slip Nord

97,50.- kr

2. dag : Cykelleje ( f.eks. til Nordbornholm )

97,50.- kr

3. dag : Sejltur med M/S Ertholm til Christiansø
4. dag : 1/1 dags bustur til Sydbornholm

170.- kr
160,63.- kr
Total: 1683,13 .- kr

4-dagstur B
Ophold inkl. fuld forplejning

1060.- kr

Bustransfer Rønne – Gudhjem tur / retur

97,50.- kr

1. dag : Fri, - gåtur i & omkring Gudhjem, Landbrugsmuseet,
Stavehøl vandfald
2, 3, 4. dag : Cykelleje ( Nord-, Syd-, og Midtbornholm )

0.- kr
200.- kr
Total :
1357,50.- kr

4-dagstur C
Ophold inkl. fuld forplejning

1060.- kr

Bustransfer Rønne – Gudhjem tur /retur

97,50.- kr

1. dag : Cykler

97,50.- kr

2. dag : ”Slippetur” til Nordbornholm

97,50.- kr

3. dag : Sejltur med M/S Ertholm til Christiansø
4. dag : 1/1 dags bustur til Sydbornholm

170.- kr
160,63.- kr
Total: 1683,13.- kr

5-dagstur

Ophold inkl. fuld forplejning

1325.- kr

Bustransfer Rønne – Gudhjem tur /retur

97,50.- kr

1. dag : Bus Slip Nord

97,50.- kr

2, 3, & 5. dag : Cykelleje ( Nord-, Syd-, og Midtbornholm )

200.- kr

4. dag : Sejltur med M/S Ertholm til Christiansø

170.- kr
Total: 1890.- kr

Dagsprogrammerne kan selvfølgelig varieres på alle mulige tænkelige måder, det er op til jer hvorledes disse skal se
ud. Hvis I har specielle ønsker,lige meget hvad, så ring og spørg mellem 0800-1200 i hverdagene, så skal vi se hvad
vi kan gøre for jer. Det skal for god ordens skyld nævnes, at chaufførerne på busturene er uddannede guider.
Herudover skal man tage forbehold for eventuelle entréer, udover de i forvejen nævnte.På 1/1 dags turene kommer
det an på vind og vejr hvad der er bedst at se på dagen men man kan ikke se det hele som står i programmet det er
kun info.Skal man have Kirken med på Sydturen koster det 10kr og det skal meddeles os.
Endvidere kan prisen for selve opholdet inkl. forplejningen også være varierende alt efter hvilket
ankomst/afrejsetidspunkt man har fået tildelt af DSB.
Gudhjem Vandrerhjem tager forebehold for evt. fejl i skrift og div. priser i denne lejrskolemappe.
Rigtig god fornøjelse med planlægningen, kære skolefolk!

Super tilbud på 2020 Ledige lejrskole uger.
Der er stadig lidt ledige pladser tilbage for lejrskoler i følgende uger 2020:

Efteråret 2020:
Uge 40,41,42.
SE HER: Book foråret eller efteråret 2021 nu og de gode rabatter.
Kontakt os og få et GODT tilbud! info@gudhjemvandrerhjem.dk

Vi kan kontaktes direkte på tlf. 52190405.

