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PRESSEMEDDELELSE

Fjerde afgang er kæmpe løft til Bornholm
Med godkendelse af den fjerde afgang til Bornholm bliver det nu for alvor muligt at
holde øen åbent hele året. Fartplanen viser fremover årligt 462 ekstra afgange i
ydersæsonen, og det vil give turismen på Bornholm et gevaldigt løft.

Det er muligvis den største nyhed for turismen på Bornholm i nyere tid. Bornholmslinjens
nye fartplan med fire daglige afgange hele året giver 194 ekstra afgange i perioden
september til december 2018. Det giver en ydersæson, som nu får helt nye muligheder.
”Vi er rigtig glade for, at vi på Bornholm nu får en afgang midt på dagen fast igennem hele
året. Det skaber helt nye muligheder sammen med de lavere priser i forhold til
helårsturismen, fordi kapaciteten øges, men også fordi den øges på det rette tidspunkt set
med turismeøjne”, siger administrerende direktør for Destination Bornholm, Pernille Kofod
Lydolph.
Den fjerde afgang tilføjer i 2018 25 procent flere afgange på Rønne - Ystad, og det betyder,
at bornholmerne fremover kan fange en færge mandag til torsdag klokken 6:30, 10:30,
16:30 og 20:30 fra Rønne med Bornholmslinjens Express 1. Fredag, lørdag og søndag sejles
der fra Rønne 6:30, 10:30, 14:30 og 18:30.
På de store rejsedage suppleres grundprogrammet med hurtigfærgen Max.
”Vi har arbejdet tæt sammen med Trafikkontaktrådet om dette, og det er dejligt, at
politikerne har imødekommet dette ønske. Det kommer til at give nye muligheder for
erhvervs- og konferenceturisme og i det hele taget åbne Bornholm for et helt nyt publikum,
siger Molslinjens administrerende direktør, Carsten Jensen.
Den fjerde afgang betyder også, at øens idrætsklubber kan få deres hold hjem efter kampe
og konkurrencer på Sjælland, da en sen lørdagsafgang klokken 20.30 fra Ystad er tilbage i
fartplanen.
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Molslinjen råder i dag over fire moderne hurtigfærger på Kattegat; hurtigfærgen Max
Mols og de tre superfærger, Express 1, Express 2 og Express 3, der er blandt verdens
største katamaraner.
Superfærgerne kan tage op til 1.000 passagerer, 417 personbiler og 60 motorcykler samt
laste campingvogne, busser og op til 30 lastbiler på en overfart.
Molslinjen sikrer med Kattegat-ruterne Aarhus-Odden og Ebeltoft-Odden en hurtig,
effektiv og behagelig rejse mellem Sjælland og Jylland.
Molslinjen overfører mere end 1,3 mio. personbilsenheder og næsten tre mio. passagerer
om året.
Den 1. september 2018 overtager Molslinjen besejlingen af Bornholm.

