
                    

                   

LOP til Gotland  - 

«Østersjøens perle « 

& Middelalderuken  

04.08 – 09.08.2019  

 

Velkommen til Gotland og Visby som er den lille byen med alle fordeler en storby har; un-
derholdning, aktiviteter og shopping. Alt innenfor gåavstand alt i et veldig hyggelig miljø. 
Rundt år 1360 var Visby på Gotland en av kronjuvelene blant Hansabyene, den var rik og 

hadde en lys fremtid som handelsby. Varer fra hele verden ble byttet, kjøpt og solgt innen-
for de 3,5 km lange bymurene som omringer de gamle steinhusene og kirkene innenfor. 
Denne delen av Visby står på UNESCOs liste over Verdensarv på grunn av sin unike kultu-

relle verdi. Visby har over 200 sjarmerende steinhus fra middelalderen. 

Dag 1 Søndag 04.08.2019 Stavanger – Stockholm - Gotland 
Direkte fremmøte på Stavanger Lufthavn Sola kl. 09.00 hvor SAS har avgang kl.10.25 direkte til 
Stockholm. Reiseleder møter dere på flyplassen og hjelper med innsjekk. Etter ankomst Stockholm 



møter buss og sjåfør fra Finnøy Buss oss. Vi kjører til Nynäshamn hvor Gotlands Fergen har avgang 
kl.15.40 til Visby på Gotland. Overfarten tar 3,15 timer. Etter ankomst kjører vi på land og frem til 
Visby og vårt bosted som er Scandic Visby****. Her skal vi bo i 5 netter. Middag på hotellet i kveld. 
 
Dag 2,3,4 og 5 Mandag 05.08 – torsdag 08.08.2019 På Gotland 

Gotland har bare en by, Visby og den er virkelig verdt et besøk. Kjent som rosenes og ruine-
nes by, ligger den på UNESCO's verdensarvliste. Omkranset av Nord-Europas best bevarte 
bymur, har den brosteinsbelagte byen en mystisk, romantisk og historisk stemning som lok-
ker turistene til seg år etter år. 

De koselige gatene i Visby er fulle av små butikker som selger alt fra deilige delikatesser til 
vakkert håndverk, i tillegg til trendy mote og design. Slapp av fra shoppingen med et glass vin 
på en av fortauskafeene, eller nyt en ekte, svensk fika - en kaffepause med bakverk ved si-
den av. Ingen vet eksakt hvor gammel byen er, men det antydes at den kan ha blitt grunnlagt 
omkring år 900. Visby regnes som den best bevarte middelalderbyen i Skandinavia og var på 
1100-tallet et viktig sete for Hanseatene. Befolkningen var da halvt tysk og det rådet sterke 
motsetninger mellom by og land - noe ringmuren som er betydelig tykkere mot landsiden 
enn mot havet, er et synlig bevis på. 

Under oppholdet på Gotland kan vi invitere dere med på mange spennende utflukter. En dag 
skal vi oppleve hovedstaden Visby på nært og den indre delen av byen. Her finner man 
Ringmuren- bymur fra middelalderen som går rundt hele den indre byen. Etterpå blir det et 
besøk i Almedalen, her arrangeres det hvert år en politisk uke som blir kalt Almedalsveckan. 
Under Almedalsveckan deltar alle de politiske partiene og det er ulike former for debatter.  

Hansabyen Visby er en severdighet i seg selv. Her vandrer du gjennom brosteinsgater omgitt 
av idylliske hus og spennende kirkeruiner som minner om byens lange historie Visby ringmur 
omgir hele middelalderbebyggelsen i Visby og er Nord-Europas best bevarte bymur. Muren 
ble oppført i kalkstein i årene 1250-1288, og senere påbygd ytterligere på 1300-tallet. Muren 
er 3,6 kilometer lang og hadde opprinnelig 29 tårn, hvorav 27 er bevart. 

  

En dag skal vi utforske resten av øya. Vi kjører nordover på øya og første stopp er 
Lummelunda grotten. Her blir vi tatt med ned i grotten sammen vår guide som forteller 
historien om fossiler og dråpe formasjoner som oppstod for 400 millioner år siden. Etterpå 
spiser vi lunsj på kaféen. Vi kjører så videre nordover til Lickershavn. Her skal vi se på rauker. 
Rauker er spesielle steinformasjoner. Vi kjører så videre til Fårösund, her tar vi ferjen over til 
Fårö. På Fårö stopper vi den gamle havn, her skal vi se flere rauker, blant annet en som er 
formet som en hund.  

 

 



Fårö, Gotlands mindre naboøy, som kan nås på bare 8 minutter med gratis ferje fra 
Fårösund. Med sine herlige sandstrender, karrige landskap og storslagne raukfelt er Fårö et 
av Gotlands mest besøkte og omtalte reisemål. Den berømte regissøren Ingmar Bergman 
levde en stor del av sitt liv på Fårö. Etter hans død ble det etablert et Bergman-senter på 
Fårö, en stiftelse og en møteplass basert på Ingmar Bergmans liv og kunst. Bergman-senteret 
arrangerer utflukter på Fårö, forelesninger, filmvisninger, utstillinger og den årlige Bergman-uken. 

Åpent om sommeren. Langhammars, Gamle hamn og Digerhuvud heter noen av Fårös vidstrakte 

raukområder. Rauker er store steinformasjoner der havet har vasket vekk alt unntatt en kjerne av 

kalkstein 

 

 

Den botaniske hagen i Visby inneholder mange planter som ellers trives best i varmere 
klima, for eksempel morbær, fiken, valnøttstre, tulipantre, duetre, magnolia med mer. 
Hagen er åpen for besøk året rundt og vi anbefaler et besøk. 

Sudret som søndre Gotland kalles, er virkelig noe som alle besøkende bør oppleve. Her 
blandes frodige åkrer med strender og sletter med tett skog. På vei sørover passerer vi det 
sjarmerende fiskestedet i Gnisvärd. Videre langs Ekstakysten der sagnet om Waldemar 
Attedags landsted ligger. Han inntok Gotland i 1361. Herfra ser vi også Karlsöarna. I ôja 
besøker vi kirken en av øyas høyeste og kjent for sitt vakre krusifiks og den såkalte 
Öjamadonnan. Siste biten frem til sydspissen og Hoburgsgubben følger vi Kettelsviksveien 
som slingrer seg frem ut mot havet. På hjemveien besøker vi Naturum, en utstilling om 
Gotlands unike natur. Her finner vi også Museet til Lars Johnsson, den kjente fuglemaleren. 
På veien tilbake til Visby finnes mange krukkemakerier og vi stopper ved en av dem før 
ankomst til hotellet. 

Hvert år i uke 32 må det moderne livet på Gotland vike plass for middelalderen. Da møtes 
gjøglere og fattigfolk, riddere og vakre jomfruer, gråbrødre og musikanter i en stor 
middelalderfestival. Vi deltar i middelalderuken under oppholdet som varer fra 05.08 – 
09.08.2019. 



 

Dag 6 Fredag 09.08.2019 Visby – Stockholm - Stavanger  
Frokost på hotellet og formiddagen i Visby. Kl.11.40 har Gotlandsfergen avgang tilbake til 
Nynäshamn med ankomst kl.14.55. Vi fortsetter inn til Stockholm sentrum noen timer før 
turen går til Arlanda Flyplass Stockholm og har avgang med SAS kl. 21.35 direkte tilbake til 
Stavanger, ankomst kl.22.55. 

 
Pris pr. person i dobbeltrom ved 30 betalende                                                   kr. 14.195,- 

 

Prisen inkluderer:  

• SAS Stavanger – Stockholm t/r 

• Buss og sjåfør fra Finnøy Buss 

• Alle flyskatter pr.01.01.19  

• 5 hotellovernattinger  

• 5 frokoster  

• 5 middager  

• Div. entreer  

• 3 dagsutflukter på Gotland med lokalguide 

• 3 lunsjer på Gotland 

• Ferje tur/retur Gotland  

• Reiseleder fra ReiseExperten AS 

 

Tillegg: 

• For enkeltrom kr.3.800,- (5 netter) 
 

 

  


