Gotland 2019
Avresa 23 maj

4 dagar

Denna resa har vi lagt i årstiden då vid en normal vår syrener och orkidéer blommar som bäst.
Missa inte att uppleva en färgsprakande natur i skir vårgrönska.
Inkvartering sker på Scandic Visby strax utanför stadsmuren och helt nära färjeterminalen.
Det är promenadavstånd till Almedalen och Botaniska trädgården för den blomsterintresserade.
Vid klart väder kan vi njuta av solnedgången i havet från hotellutsikten.
Dag 1. Efter att alla resenärer tagit plats i bussen startar färden mot Nynäshamn. Färjan embarkeras och vi letar upp
våra reserverade platser i någon av sittsalongerna. Resan tar ungefär 3 timmar och 15 minuter så det finns gott om
tid att äta en lunch ombord om man så önskar. Efter ankomsten till Visby tar vi plats i bussen för att göra en tur runt
stadens stadsmur för att komma till Österport. Härifrån blir det en promenad genom staden ner mot Almedalen där
bussen möter upp för att köra oss till Scandic hotell för inkvartering och middag.
Dag 2. När frukosten intagits styr vi kosan norrut. Via Bro och Tingstäde blir det ett stopp vid Hångers källa utanför
Lärbro, på den plats där ”Den blomstertid nu kommer” en gång diktades. Sedan vidare mot Fårösund och där väntar
en kort färjetur över till kändisarnas Fårö. Säregna raukfält från stenig kust till den ljuvligaste sandstranden. På lilla
Fårö finns en fantastisk och omväxlande natur! Väl tillbaka på Storlandet kör vi via Slite tillbaka till Visby igen.
Dag 3. I dag bär det av söderut, mot ”Sudret”. Via Lojsta och sedan till Hoburgen, där vi hälsar på Hoburgsgubben.
Gotlands kanske mest kända rauk. Här ges även tillfälle till lunch, innan vi far den yttersta kustvägen förbi Ekstastranden med utsikt mot Karlsöarna.
Väl tillbaka vid hotellet igen blir det en stunds avkoppling innan middagen serveras.
Dag 4. Under förmiddagen går färden till för Sveriges del de magnifika Lummelundagrottorna. För den intresserade
finns här möjligheten att gå ner i grottorna med en lokal guide. (Ingår EJ i resans pris). För den som stannar ovan
jord kan man titta på ett av norra Europas största kvarnhjul eller en film om upptäckten av grottorna.
Vi åker tillbaka mot Visby igen där det blir en stund över innan det är dags att åka till färjeterminalen för att åter
intaga våra reserverade platser ombord.
I Nynäshamn samlas vi i bussen igen för att påbörja färden hemåt efter en som vi hoppas givande och trevlig resa
till pärlan i Östersjön.
Pris: 5 890 kronor per person i dubbelrum.

Enkelrumstillägg 1 900 kronor per person.

I resans pris ingår: Bussresa, färjetur med reserverade sittplatser t&r, inkvartering i dubbelrum 3 nätter, 3 frukostar,
3 middagar, utflykter enligt program, reseledartjänst, paketresemoms samt avbeställningsskydd.

