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GOTLAND
Avreise 10.mai - 6 dager kr. 8590,-

Gotland og Fårö
I Østersjøen, ca ni mil fra den
svenske fastlandskysten finner
vi Gotland. De kan skryte av å
være Sveriges største øy, i
tillegg kan de slå i bordet med
42 000 registrerte helleristninger, rester av 92
middelalderkirker og
middelalderbyen Visby som er
så vakker at den har fått plass
på UNESCO`s verdensarvliste. Visby er blant Sveriges
mest sjarmerende byer, med
sin gamle ringmur og vakttårn,
sine brosteinsbelagte gater,
lave,idylliske hus som ligger
overgrodd av roser hele
sommeren. I denne perlen av
en by skal vi bo på Best
Western Strand Hotell.
Underveis skal vi reise hele
400 millioner år tilbake i
tiden, under besøket i
Lummelunda-grottene. Der
venter en spennende verden,
med fossiler, stalakitter og
mørke vannspeil. Vi tar også
en utflukt til Fårö, øya som
med sitt spesielle landskap og
atmosfære har tiltrukket seg
mange store personligheter,
blant andre Ingmar
Bergmann.

En perle av en øy !!

Dag for dag program:
Dag 1: Østlandet -Stockholm
Etter opplasting på morgenen setter vi kursen for Sverige og
hotell Scandic Kungens Kurva i Stockholm. Underveis blir det
flere pauser, og middag spiser vi på hotellet.

Dag 2: Stockholm - ferge til Visby på Gotland
I dag går turen til Gotland og Best Western Strand Hotell . Vi
tar ferge fra Nynäshamn på formiddagen og er fremme etter
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ca. 3 1⁄2 time. Under overfarten får alle tildelt egen stol på
båten. Innseilingen til Gotland er et flott syn, der vi ser
middelalderbyen Visby med sin tre km lange ringmur.Når vi
kommer frem sjekker vi inn for 3 netter på vårt sentralt
beliggende hotell og spiser felles middag på kvelden

Reisefakta:
• Bussreise
• Ferge Nynäshamn - Visby t/r
• 5 hotellovernattinger med

plass i dobbeltrom
• 5 frokost

Dag 3: Lummelunda-grottene på formiddagen
Litt nord for byen ligger dryppsteins- grottene som ble funnet
av noen lekende barn i 1948. Stalaktitter som dannes i
grottene er ikke vanlig i vår del av Europa, noe som gjør
Lummelunda-grottane helt unike. En lokalguide følger oss på
vår oppdagelsesferd inn i denne fremmede og spennende
verdenen, nydelig lyssatt og tilpasset turister. Rundturen i
grotten tar cirka en time, og vi er hjemme igjen på
ettermiddagen. Resten av dagen fri til egne aktiviteter

• 5 middag
• Utflukt til Lummelunda-

grottene
• Reiseleder

Tillegg: Enkeltrom kr 2190,Utflukter:
Fårö inkl lunsj kr. 500,-

Dag 4: Fårö ( utflukt )
Vår lokale guide tar oss med en tur til øya Fårö.Øya er mest
kjent for de fantastiske steinene – de såkalte raukene - på
strendene. Filmskaperen Ingmar Bergman trivdes godt på
Fårö og bodde her mye av sitt liv. Vi spiser lunsj på Fårö og er
tilbake i Visby på ettermiddagen.

Reisevaluta: svenske kroner,
debet og/eller kredittkort

Dag 5: Visby - Nynäshamn - Örebro
Web: www.clarionwisby.com

På ettermiddagen er vårt opphold på Gotland over for denne
gang og vi tar båten tilbake til Nynäshamn, middag ombord
på båten. Vi fortsetter til utkanten av Örebro for overnatting
på Scandic Grand Hotel

Dag 6: Örebro - Østlandet
Vi kjører hjem til Norge og hjemstedet via
Charlottenberg. Flere pauser underveis og alle er
hjemme i løpet av kvelden

