Sommarresan 2020 till Gotland och Visby 31.5 – 5.6.2020
Preliminärt program
(med reservation för förändringar)

Dag 1: söndag 31.5.2020
kl 16.30?

Start från Borgå med Forsbloms 57-platsers buss.
Paus på vägen?

kl 19.45

Check-in i hamnen i Åbo

kl 20.55

Båtresa från Åbo med Viking Line m/s Viking Grace Åbo –
Stockholm. A4-Seaside hytter ombord.
Buffetmiddag ombord (ingår)

Dag 2: måndag 1.6.2020
Sjöfrukost ombord (ingår)
kl 6.30

Ankomst till Stockholm. Resan till Nynäshamn börjar.
Körtid från Stockholm till Nynäshamn ca 1 timme.

kl 8.15

Check-in i hamnen i Nynäshamn

kl 9.15

Färjan från Nynäshamn till Visby med Destination Gotlands färja.

kl 11.30

Lunch ombord (ingår)
Resan tar ca 3,5 timme.

kl 12.40

Ankomst till hamnen i Visby

ca kl 13.00 Inkvartering på Hotell Clarion Hotell Wisby i dubbelrum (hotellet är
beläget i gamla stan). Rummen fås senast kl 15.00.

Clarion Hotel Wisby är ett personligt fullservicehotell med 212
hotellrum, perfekt beläget innanför Visbys ringmur. Vi erbjuder allt
under ett tak: mötesrum, festvåning, spa-anläggning med pool och
vår populära restaurang Kitchen & Table. Allt i en fantastisk
atmosfär där gammalt möter nytt.
Allt är nära i Visby
Clarion Hotel Wisby är perfekt beläget mitt i Visbys äldsta delar, ett
stenkast från småbåtshamnen. Visby stad är en del av Unescos
världsarv, utnämnd till en av de bäst bevarade medeltida
Hansastäderna. I Visby är allt nära. Inom 15 minuter från hotellet
finns Visby flygplats, Hamnterminalen samt Wisby Strand, Gotlands
mötesarena och kongresshall.
Cash free
Clarion Hotel Wisby är kontantfritt för en enklare och säkrare
vistelse för dig som gäst och besökare. Vi är ett kontantfritt hotell.
Våra rymliga, ljusa dubbelrum har två enkelsängar bredvid varandra
eller en dubbelsäng (160 cm). Rummen har skrivbord med arbetsyta
samt utsikt mot innergården eller gatan. Badrummen har badkar
eller dusch.
Wifi
Rökning ej tillåten
Standardrum
Utsikt mot trädgård
Frukost ingår
kl ?
Vår guide Roland Almquist kommer och träffar oss på hotellet på
eftermiddagen och berättar om programmet.
Kaffe & sött kaffebröd på hotellet (ingår)
Kvällsmål på hotellet (ingår)

Dag 3: tisdag 2.6.2020

Norra Gotland & Fårö, 7-8 timmar
Norra Gotland lockar besökaren med sina karga stenstränder och
säregna natur. Dock har den delen av ön mycket mer att bjuda sin
gäst på. Vi kommer under dagen att göra ett stopp vid någon av
Gotlands nästan hundra landsortskyrkor.

Vi far vidare mot Fårösund. Färjan till Fårö tar endast ca tio minuter.
Fårö har alltid fascinerat sina besökare med sitt ljus, sin natur och
sitt säregna landskap. Vi upplever detta när vi kör de slingriga
vägarna genom naturreservatet Digerhuvud som är Gotlands största
raukområde. Vid ”Digerhuvud” på Fårös nordvästra kust stannar vi
en stund och tittar på de jättelika stenfigurerna.
Vid Fårö kursgård äter vi lunch och dricka kaffe (ingår).
På Fårö fann Ingmar Bergman platserna han sökte till sina
filminspelningar. Han blev så förtjust i Fårö att han valde att bosätta
sig där. Hans grav finns vid Fårö kyrka och ett museum om hans
produktiva liv som bland annat filmskapare.
Sedan är det dags att åka tillbaka till ”storön”. På återvägen mot
Visby stannar vi vid Bungemuseet. Här får vi se hur gotländska
gårdar såg ut på 16-, 17- och 1800-talen. Här visas dessutom
bildstenar, skeppssättningar och väderkvarnar.
Gemensam middag (2-rätters middag) vid Suderbys herrgård, strax
söder om Visby (ingår).

Dag 4: onsdag 3.6.2020
Den gamla Hansestaden Visby med omnejd, tid ca 7-8 timmar
Denna dag kommer färden under förmiddagen att gå med bussen i
Visbys omnejd, där bland annat den gamla avrättningsplatsen på
Galgberget kommer att besökas. Färden går sedan vidare med
besök i en kombination av historiska platser och hur dagens Visby
med omnejd ser ut.
Lunchen denna dag kommer att utspisas i anslutning till Visby.
Under eftermiddagen kommer vi att lämna vår buss och istället gå
en stadsvandring i det medeltida Visby och där uppleva de gamla
packhusen och gränderna från tolvhundratalet på nära håll, samt
den blomstrande oasen i den botaniska trädgården. Vi kommer
också att besöka Gotlands museum och där få se de fantastiska
utställningar som berättar om hur Visby en gång i tiden sett ut.
Gemensam middag i Visby (ingår)

Dag 5: torsdag 4.6.2020
Tidig frukost på hotellet
kl 6.15

Check-in i Nynäshamnen

kl 7.15

Färjan från Visby till Nynäshamn med Destination Gotlands färja.

kl 10.30

Ankomst till Nynäshamn
Resan mot Stockholm från Nynäshamn, körtid ca 1 timme.

ca kl 11.30 Lunch i t.ex. Tyresö (ingår)
ca kl 13.40 Ankomst till Stockholm. I Stockholm egen tid
kl 15.30

Check-in i hamnen i Stockholm.

kl 16.30

Båtresa med Viking Line m/s Gabriella Stockholm - Helsingfors. A4Seaside Standard hytter ombord.
Buffet middag andra dukningen (ingår)

Dag 6: fredag 5.6.2020
Sjöfrukost ombord(ingår)
kl 10.10

Ankomst till Skatudden i Helsingfors. Vi fortsätter till Borgå.

Pris:
Resan kostar preliminärt 830 € om vi blir 40 personer och det blir vi förstås. Med
50 personer är priset 800 € och i Forsbloms 57-personers buss ryms ytterligare
någon deltagare.
Enkelrumstillägg är 220 e + priset för singelhytt på båtresorna. Specialdieter bör
meddelas i samband med anmälningen. I priset har vi som vanligt försökt få
med alla utgifter under resan.
Från 21.1 fram till 8.4 tar Kerstin Blomqvist 040-588 2609 emot anmälningarna.
Välkomna!

