
 
 

Spennende Gotland  
- unik natur, levende kultur 

Gotland er en spennende øy med unik natur og en levende kultur. Middelalderbyen 
Visby er en utrolig vakker by hvor arkitekturen er så unik at Unesco har satt hele 

stedet opp på sin liste over verneverdige plasser. Gotland kan også skryte av å være 
Skandinavias mest orkidérike landskap. Vi besøker Lummelundagrottene og Fårö hvor 

vi finner, ”raukene” som har inspirert mange kunstnere og forfattere opp gjennom 
tidene. 

 
Dag 1.  Hjemsted – Örebro 
Avreise etter nærmere avtale. Vi kjører via Charlottenberg til Karlstad og Örebro med flere 
stopp underveis med blant annet servering av dagens lunsj. Ved ankomst Örebro kjører vi til 
Clarion Hotell Örebro for innsjekk. Middagsservering på hotellet om kvelden.  
 
Dag 2.  Örebro – Gotland 
Frokost på hotellet med formiddagen til fri disposisjon. Til avtalt tid kjører vi til Oskarshamn og 
fergeterminalen med overfart til Gotland kl.15.40. Ved innseilingen til Gotland vil vi se den 3 
km lange ringmuren som omkranser Visby. Ved ankomst Visby kl.18.35 kjører vi til Best 
Western Solhem Hotell for innsjekk. Dagen avsluttes med middagsservering på hotellet.   
 
Dag 3. Nord- Gotland med lokalguide 
Frokost på hotellet. Vi møter vår lokalguide på hotellet kl.09.00. I dag går turen mot det 
nordlige Gotland. Vårt første besøk blir i Lummelunda kalkgrotte, som er enestående sett i 
nordisk sammenheng. Ettermiddagen til egen disposisjon før vi igjen møtes til middag og 
hyggelig samvær på hotellet om kvelden. 
 
Dag 4. Sør- Gotland med lokalguide 
Frokost på hotellet. I dag vil vår lokalguide ta oss med på enda en opplevelse på øya med 
start fra hotellet kl.09.00. Vi vil få innblikk i øyas kultur og historie. Gotland er egentlig svensk, 
men har allikevel sin egen historie. Vi får se mer av den særegne kysten og et spesielt 
kulturlandskap, og det finnes mer enn 90 middelalderkirker med imponerende arkitektur på 
øya. Lam, fisk og lokalproduserte råvarer som asparges og trøffel er blant spesialitetene på 
Gotland. Ute på landet finner du ikke bare variert natur med karrige heier, skog og enger, men 
også fornminner fra vikingtiden og mengder av kunsthåndverk av høy klasse. Den nærmere 
800 kilometer lange kysten har både langgrunne sandstrender, rullesteinstrender og 
strandenger. Øya er kjent for sine kalksteinpilarer, mektige steinformasjoner som havet og 
vinden har meislet ut. Vi spiser lunsj på restaurant Majstregården. Om kvelden serveres det 
middag på restaurant Munkkjelleren. 
 
Dag 5.  Gotland – Södertälje/Lindköping 
Frokost på hotellet. Formiddagen til fri disposisjon før vi samles igjen på hotellet eller 
nærliggende sted for enkel lunsjservering. Til avtalt tid kjører vi til fergeterminalen for overfart 
til Oskarshamn med avgang kl.16.50. Om bord spiser vi middag før ankomst kl.20.00. Straks 
etter ankomst kjører vi til Södertälje/Lindköping for 
overnatting.   
 
Dag 6. Södertälje/Lindköping – Hjemsted    
Frokost på hotellet før turen fortsetter tilbake til vårt 
hjemsted. Det blir flere hyggelige stopp underveis 
blant annet for dagens felles lunsjservering. Hva med 
en grensehandel før vi ankommer vårt hjemsted utpå 
kvelden? Takk for hyggelige dager på Gotland!  
 
 


