30 juli - 2 augusti 2018

Gotland
Gotland är det verkligt attraktiva målet för semesterfiraren. Naturen är
variationsrik och annorlunda. Vi finner lummiga lövängar med en otrolig
blomsterprakt, intressanta gamla gårdar och fornminnen, fiskelägen och härliga
bad. Visby - "rosornas stad" är en härlig upplevelse med en tjusande
medeltida atmosfär och massor av sevärdheter.

Dagsprogram 30 juli - 2 augusti 2018
DAG 1
Färden går mot vår avgångshamn Nynäshamn. Vår båt
till Gotland avgår 11.05. Vi har en skön båtresa på drygt
3 timmar framför oss innan vi anländer (14.25) till det
underbara Gotland och Visby.
Vi intar våra platser i bussen och åker direkt till den
berömda Lummelundagrottan. Där får vi en guidad
visning av dessa fantastiska droppstensformationer. Efter
denna upplevelse far vi söderut till Visby och vårt hem
för dom närmsta dagarna, Best Western Hotel Solhem. Vi
tilldelas våra rum och sedan får vi en stunds avkoppling
innan vi samlas till gemensam middag.
DAG 2
Vi startar dagen med frukost och därefter intar vi våra
platser i bussen. Under dagens utflykt har vi med oss en
lokalguide. Vi åker norrut och passerar Slite, där vi gör
ett uppehåll vid ett kalkbrott och sedan vidare mot Fårö.
Vi åker mot färjeläget i Fårösund. Sjöresan över sundet
tar knappt tio minuter, sedan kan vi börja vår resa på
denna märkliga ö, där språket och sederna skiljer sig
avsevärt från andra delar av Gotland. Fårö har bibehållit
ett ålderdomligt kulturlandskap, förändringarna genom
århundradena är obetydliga. Kustens vidsträckta raukfält
och klapperstränder ger i sin storslagenhet intryck av
urtid. Vägen går genom gles och vindpinad tallskog. Vid
Fårö kyrka öppnar sig landskapet mot den breda
havsbukten i öster. Under vår resa här ser vi beteshagar,
steniga åkrar, spridd bebyggelse och fiskelägen som
vittnar om det nödvändiga tillskott fisket gav. Den karga
alvarmarken betas fortfarande och fåret tycks vara en del
av naturen här. Åter till Solhem och en stunds vila innan
middagen.
DAG 3
Dagen startar med härlig frukost. Tillsammans med en
lokal guide ska vi i dag göra en utflykt till de södra
delarna av ön. Södra Gotland kallas för ”Sudret” och är
en gammal jordbruksbygd med bördiga jordar. Vi
passerar Klintehamn, varifrån båtarna till Stora och Lilla
Karlsö avgår. Karlsöarna är i sin helhet naturreservat och
naturen på öarna är omväxlande med högslätter, brant
stupande klintar, slättmark, raukar och grottor. Färden
fortsätter söderut och så småningom kommer vi fram till
öns sydspets. Här finner vi Hoburgen - en 750 meter lång
och 150 meter bred strandremsa, fylld av raukar och
söndervittrade kalkstensbranter. Som en galjonsbild
tronar här Gotlands mest berömda rauk, Hoburgsgubben,
vakande över sina grottor, ”sängkammaren” och
”Skattkammaren”.
Vi gör ett besök i Öja kyrka - en av de vackraste kyrkorna
på ön. Det höga tornet ”Gra gasi ” (grågåsen) är känt som
sjömärke. Kyrkan besitter öns mest berömda medeltida
konstverk, det makalösa krucifixet från 1200-talets senare
del. Vi åker åter till Solhem och får en stund på egen
hand innan vi åter samlas för middag.
Hotellfakta: Best Western Solhem Hotel precis
utanför ringmuren i Visby

Pris: 5995:-

DAG 4
Efter frukost har det blivit dags att ta farväl av Solhem
för denna gång. Eftersom båten inte går förrän 16.45 får
vi hela dagen att på egen hand och i egen takt utforska
Visby med omgivning. Visby är en grönskande stad, antal
parker och planteringar är få men väl utnyttjade. Sevärd
är Botaniska Trädgården som anlades i mitten av förra
århundradet. Här finns många sällsynta träd och växter.
Carl von Linné kallade staden "Rom i ett nötskal" när han
besökte ön år 1741. Beteckningen är ännu aktuell. Vi
finner många historiska minnesmärken, fylld av atmosfär
från det förgångna. Det är också ett nöje att ge sig ut på
shopping i Visby. Här finns ett för en liten stad ovanligt
stort utbud. Sök gärna efter det genuint gotländska, d v s
produkter av skinn och ull, trähantverk, keramik och
många andra hantverksprodukter. En timme innan båtens
avgång kliver vi på bussen vid Almedalen för att ta oss
till terminalen. Vi har åter en skön båtresa framför oss.
När båten lägger till (20.00)går vår färd mot hemorten
och en oförglömlig resa till Sveriges största ö är tillända.

OBS!
Eventuellt kan dag 2 och 3 byta plats.
Vi reserverar oss för eventuella förändringar i
programmet.

Fakta:

Datum: 30 juli - 2 augusti 2018
Ingår: Resa, boende i dubbelrum, frukost dag 2-4,
middag dag 1-3, entréer och guider enligt program.
Pris: 5985:-

Enkelrumstillägg: 660:-

Vid bokning före 1 februari 200 kr i rabatt.
Avbeställningsskydd: 200:-

018-103550 0292-30168
www.forsbergsbuss.se

