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HØJDEPUNKTER & BESKRIVELSEHØJDEPUNKTER & BESKRIVELSE

Gotland på Mountain BikeGotland på Mountain Bike

HØJDEPUNKTER

Dynamiske landskaber og rå klippekyster
Oplev Gotlands smukke natur fra en saddel
Besøg på den vidunderlige ø, Fårö
Oplev den historiske gamle middelalderby, Visby
Kom med på en rejse 400 mio. år tilbage i tiden
med et besøg i Lummelunda grotterne

Overblik

Aktiv ferie i naturskønne omgivelser

Gotlands dynamiske landskaber danner sammen med
øens naturlige skønhed og rå klippekyster, rammerne for
den ideelle cykelferie.

Vi tager dig ud på ukendt jord og har fundet skovstier,
strandstier og de smukkeste kyststrækninger, som er
garanti for en fantastisk aktiv ferie på cykel på Sveriges
største ø.

Omtrent cykler vi sammenlagt ca. 200 km på rejsens tre
cykeldage, og det foregår generelt i let til moderat terræn. 

 

Dagsprogram

Dag 1: Afrejse - ankomst til Visby - klargøring til
cykelturen

Vi flyver direkte fra Kastrup til Visby på Gotland.

Ved ankomsten er der transport i bus til Slite på
øens østlige side. Resten af dagen er til fri disposition. Du
kan nyde strandlivet i Slite eller måske udforske Gotlands
østlige side på egen hånd. Der er også mulighed for at
tage med på en udflugt til Enholmen (tilkøb).

Den naturskønne ø, Enholmen er beliggende i Gotlands
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eneste øhav, og giver et klart billede af Gotlands rolle i
svensk forsvarshistorie. Med en smuk udsigt og med
velbevarede fæstningsruiner ligger Enholmen i indløbet til
Slite. I århundreder har øen spillet en vigtig rolle i Gotlands
forsvar. Her er velbevarede fæstningsruiner, der giver et
godt billede af strukturen i den tidligere fæstning og den
krævende indsats for at bygge den i det 17. århundrede.
Som en fem-spids stjerne strækker Karlsvärds fæstning sig
over hele øen. 
Den sene eftermiddag går med cykelindstilling og pakning
til den kommende cykeltur. Middag på hotellet. 

Dag 2: Nordøstlige Gotland (Slite - Fårö) 

Efter en god morgenmad er det tid til den første etape på
Gotland, og det er ikke hvilken som helst tur. Vi tør godt
garantere, at der venter store oplevelser. Turen går nordpå
langs kysten på østsiden af Gotland i et virkelig magisk
miljø omkring Smöjen, Kyllaj og Gotlands eneste øhav.

Vi følger de mange stier langs vejen gennem vindblæste
enebærbuske og ad veje, der snor sig mellem enge med
lam og får samt gennem kalkbrud, der gør turen til en
fantastisk oplevelse.

Den endelige destination for dagen er Fårö, Gotlands
anden ø. Færgen bringer dig den korte tur over til Fårö, og
derfra cykler vi ud langs øens østlige side og kommer forbi
Bergmans private biograf, inden vi ankommer til hotellet.

Middagen står på grillmad, som vi selv griller over de
rødglødende kul, mens vi har tid til en god snak om dagens
cykeltur.
Morgenmad, frokost og aftensmad er inkluderet på denne
dag. 

Dagens cykeltur: ca. 71 km. i moderat terræn

Dag 3: Fårö - Lickershamn

Efter morgenmaden stiger vi igen på cyklerne og drager ud
i Gotlands skønne natur.

At cykle på Fårö er en vidunderlig naturoplevelse. Med 113
kvadratkilometer landbrugsareal, farverige enge,
raukmarker, mægtige sandstrande, et rigt fugleliv, golde
heder og stenstrande er der garanti for fantastiske
oplevelser.

Dagens scener er magiske steder som Langhammars rauk
felt, Fårö fyr og Norsta Auren, der er en af Gotlands største
strande.

Efter frokost er det tid til at rulle tilbage til færgen igen og
sejle den korte tur tilbage til Gotland. Turen fortsætter på
små stier gennem skoven og forbi Den Blå Lagune, som er
et gammelt kalkbrud, der er blevet til en af de mest
populære badesøer pa øen. Måske har vi brug for en lille
pause og tage en dukkert i det turkise vand, inden vi kører
det sidste stykke ud til Gotlands vestkyst, hvor vores hytter
for natten venter. Vi spiser aftensmad på en af de lokale
restauranter.
Morgenmad, frokost og aftensmad er inkluderet på denne
dag.

Dagens cykeltur: ca. 80 km. i moderat terræn.

Dag 4: Vestkysten - Gotlands smukkeste kyst
(Lickershamn - Visby)

I dag triller vi ud på turens sidste etape, hvor øens
“hovedstad”, Visby, er målet.

Vejen til Visby går langs klippekysten med smuk udsigt
over havet, og den bliver af mange betragtet som Gotlands
flotteste kyststrækning, tydeligt præget af Gotland barske
natur og øens ufrugtbare grundfjeld.

Vi stopper ved Lummelunda grotterne og tager på en rejse
400 millioner år tilbage i tiden, hvor vi bliver mødt af

HAR DU
SPØRGSMÅL?

TINA JEPPESEN

Email: tina@atlantik.dk
Telefon: 63211029

© Atlantik Travel 2021 www.atlantik.dk Side 3



mageløse fossiler og smukke stalaktitformationer.

Efter ankomsten til hotellet i Visby er resten af dagen til fri
disposition. Visby er en meget spændende by, så der vil
være masser at se på og opleve. Der er også mange gode
cafeer og restauranter.
Morgenmad og frokost er inkluderet på denne dag.

Dagens cykeltur: ca. 35 km i let terræn.

Dag 5: Kulturarven i Visby før hjemrejse 

Efter morgenmaden er der tid til en byvandring gennem
den smukke gamle by, som er på UNESCO's kulturarvs
liste.
Frokost på egen hånd. 

Derpå går turen til lufthavnen for hjemrejse med privatfly
direkte til København.
Morgenmad er inkluderet på denne dag. 
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OPHOLDOPHOLD

Best Western Strand Hotel **** på GotlandBest Western Strand Hotel **** på Gotland

Velkommen til et førsteklasses hotel i Visby. Best Western Strand
Hotel ligger midt i verdensarvsbyen Visby, lige inden for
ringmuren. Hotellet er omringet af smukke middelalderlige
omgivelser, og kun et stenkast fra havet.

Hotellet ligger i det gamle Visby Bryggeris lokaler fra 1854.
Bryggeriet blev omdannet til et hotel i 1982 og startede som et lille
familiehotel med kun 13 værelser. I dag består hotellet af 124
værelser og suiter.

Udover at du bor tæt på flotte gamle middelalderbyggerier og
charmerende gader med små cafeer og butikker, bor du i
komfortable og hyggelige omgivelser på hotellet. Alt afhængigt af
om du rejser alene, med en partner eller måske har hele familien
med, kan Best Western Strand Hotel i Visby tilbyde et
hotelværelse til ethvert behov. Samtlige værelser har en
arbejdsplads, bekvemme senge, internet og TV. Udover de
stilrene og hyggelige værelser har du alle muligheder for virkelig
at slappe af i den fine relax-afdeling, som alle gæster har fri
adgang til. Her findes der både sauna, dampbad, en tempereret
pool og skønne opholdsområder. Selve atmosfæren og den

hyggelige indretning er grund nok til at aflægge et besøg. Visby
er en populær by, som hvert år tiltrækker mange besøgende
fra nær og fjern.

Når du bor på Best Western Strand Hotel i Visby, indgår der en
solid morgenmadsbuffet. Til aftensmad finder du et stort udvalg
af restauranter og caféer i nærheden.

Faciliteter: Gratis WiFi, TV på alle værelser, te- og
kaffefaciliteter med elkedel på alle værelser, wellnessområde
med lille swimmingpool og sauna. 
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OPHOLDOPHOLD

Hotel Slitebaden *** på GotlandHotel Slitebaden *** på Gotland

Huset blev oprindelig bygget i 1873 som et privat hjem og kontor
for den velhavende grossist, kalkpatron, reder og ridder Johan
Axel Bachér. Ejendommen har haft en varieret historie og blev i
1923 åbnet som hotel.  

Hotel Slitebaden er et historisk byhotel med et behageligt og
hjemligt miljø, hvor du vil hygge dig og givet også få lyst til at
vende tilbage til. I restauranten tilbydes morgenbuffet, frokost,
kaffe, mad og drikke. 

Hotellet har en rigtig god standard med nyrenoverede værelser,
komfortable senge og nybyggede private badeværelser. 

Værelserne er designet efter forskellige Gotlands-berømtheder,
der i nogle tilfælde har været involveret og har doneret
memorabilia.
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OPHOLDOPHOLD

Sudersand Resort *** på GotlandSudersand Resort *** på Gotland

På Sudersand Resort indlogeres vi i det store strandresorts
såkaldte ”parstugor”, som er moderne hytter egentlig med plads
til 4, men vi bor kun 2 i hver hytte.

Hytterne, på 41 m² fordelt på to etager, er af en høj standard med
skifer- og egetræsgulve og enkelt møblement. Der er redt op i de
to senge på hemsen, og dertil findes to senge i sovesofaen
nedenunder. Til hytten hører en privat gårdhave på 32 kvm vendt
mod syd og vest.

Parhytterne ligger i Hyttebyen tæt reception, restaurant og
swimmingpool, og ikke at forglemme tæt på stranden på
Sudersand, der årligt udnævnes til en af ??Sveriges fem bedste
strande.

·         Gratis Wi-F,  TV i alle hytter, fuldt udstyret køkken med bl.a.
mikroovn og køleskab, aircondition, swimmingpool  
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OPHOLDOPHOLD

Lickershamns Semesterby *** Lickershamns Semesterby *** 

Lickershamns Semesterby ligger cirka 30 km nord for Visby. Kun
få hundrede meter ned til stranden og er omgivet af vidunderlig
natur. Området omkring Lickershamn er også et lille rauk-område,
hvor Jomfruen, Gotlands højeste rauk er placeret.

Nede ved stranden er der en lille bådehavn med en hyggelig
fiskerby. Hvor der også er en fiskebutik, hvor du kan købe røget
fisk, og en hyggelig restaurant lige ved havnen.

Campinghytterne har to køjesenge. Du finder et brusebad og
toilet i vores servicebygning ca. 50 meter fra hytten. Ved
servicebygningen er der også vaskefaciliteter.
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OMRÅDEOMRÅDE

GotlandGotland

Gotland er Sveriges største ø beliggende cirka 90 km. øst fra
fastlandet. Gotland har et meget behageligt klima med mange
solskinstimer, en smuk natur og en lang og spændende historie.
Sveriges største ø er beliggende tre timers sejlads fra
Oskarshamn i Småland og godt det samme fra Nynäshamn lidt
syd for Stockholm og er en meget populær ferieø for svenskerne.
Ikke mange danskere eller tyskere finder vej til Gotland, og når
man kører ud ad færgen i Visby bemærker man, at de fleste biler
har svensk nummerplade, så selv om øens befolkning på 57.000
indbyggere er i klart mindretal om sommeren, er det stadig langt
overvejende svensk, der tales på øen.

Gotlands natur: Gotland med sine store smukke fyrreskove,
blomstrende vejkanter, spændende kyster er 124 km lang og 45
km på sit bredeste sted, i alt ca. 3000 km2 stor og dermed på
størrelse med Fyn. Øen tæller ca. 57.000 fastboende indbyggere.
Ca. 40% af Gotland er dækket af skov, og øen kan prale med
over 70 naturreservater, hvoraf det ene "Gotlandskusten" omfatter
kysten hele vejen rundt i en bredde på 100-300 meter fra havet.

Gotlands undergrund blev skabt for omkring 430 millioner år og er

dannet af et tykt lag kalksten. Langs kysterne kan man finde
både store og små fossile dyr, og på grund af den kalkrige
undergrund har øen en fantastisk blomsterrigdom. Faktisk kan
man her finde mere end 500 forskellige arter af vildtvoksende
blomster heriblandt mange orkideer. Langs de mange små
asfalt- og grusveje er der et overdådigt hav af forskellige
blomster og græsser, som naturligvis veksler afhængig af
årstid. Og det rige blomsterlive tiltrækker også mange
forskellige sommerfugle, bier og insekter.

Visby: Visby er den eneste lidt større by på Gotland, og den
gamle bydel er kendt for sine små krogede middelaldergader
med lave teglstensbeklædte byhuse, de mange kirker og så
naturligvis den imponerende 3,4 km lange bymur, som har sat
byen på UNESCO's liste over verdensarv. Besøg også
Gotlands Museum Fornsalen, som fortæller om øens
spændende og dramatiske historie. Museet viser også dele af
den 85 kg tunge sølvskat, som blev fundet på Gotland i 1999.
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OMRÅDEOMRÅDE

FåröFårö

I den lille færgeby Fårösund på nordspidsen af Gotland kan man
tage den gratis bilfærge, som sejler i pendulfart mellem Gotland
og Fårö, en sejltur på 5-10 minutter. Fårö har en mere barsk natur
end Gotland - stenede kyster med raukar flere steder (men også
rigtig gode badestrande med sand), et slettelignende landskab
hvor den kalkrige undergrund stikker op og giver grobund for vilde
blomster, og langs kysterne - især ved Hammars - smukke
fyrreskove med krogede træer. Hammars på Fårös sydøstkyst var
i øvrigt dér, Ingmar Bergman slog sig ned i 60erne og boede i
over 40 år.

Langhammars raukar på Fårö: Langhammars på norsiden af
Fårö er Gotlands mest kendte og smukkeste raukområde.
Gotland er bygget af og på kalk for omkring 400 millioner år siden,
og raukarne er stenstøtter af kalksten, som stadig står tilbage,
efter at havet i årtusinder har gnavet sig ind på kysten.

Raukarne på Digerhuvud: I det omkring 3,5 km lange
Digerhuvud Naturreservat - ikke langt fra Langhammars - finder
man Sveriges største sammenhængende raukområde.
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Specifikation af priser
Pris og info på din rejse

Prisen inkluderer Prisen inkludere ikke

Flyrejse København – Visby (direkte privatfly)

Lufthavnsskatter og afgifter

15 kg. baggage

Alle transporter som beskrevet

4 overnatninger i dobbeltværelse på forskellige hoteller

(se hotel oversigt)

Morgenmad

3 frokoster som beskrevet

3 middage som beskrevet

Mountain bike cykel alle dage

Lokal cykelguide alle dage

Bagagetransport – fra et overnatningssted til næste.

Alle udflugter som beskrevet

Færgetur til Fårö

Alle entreer som beskrevet

Mad ombord på flyet (mod tillæg. Bemærk kun kolde

anretninger)

Drikkevarer og ikke nævnte måltider

Drikkepenge

Rejse- og afbestillingsforsikring

Alt der ikke står nævnt under "Prisen inkluderer"

Mere

Husk at læse alt igennem, så der ikke kommer nogle overraskelser inden du skal afsted.
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Om osOm os

Atlantik Travel

Atlantik Travel er en del af Limpopo Travel A/S, som har

base på Hvidkilde Gods i Svendborg på Sydfyn. Limpopo

Travel A/S startede i 2003 med det formål at sende turister

på safari i det sydlige Afrika. Siden er aktiviteterne udvidet

kraftigt - også med tilkøbet af firmaets egen lodge i

Sydafrika Balule River Lodge.

Hvorfor vælge at rejse med os?

Først og fremmest laver vi rejser af høj kvalitet. Vores

primære opgave er ikke at få dig ud at rejse til den absolut

laveste pris. Det er der andre, der er bedre til end os. Vi

stiller store krav til vores samarbejdspartnere, så du kan

være sikre på, at din rejse bliver den rejse du har drømt

om.

Tryghed på din rejse?

Vi står til rådighed både før, under og efter din rejse. Qua

vores nødtelefon er vi ligeledes ved din side 24/7 under

hele rejsen, så måtte der opstå uforudsete udfordringer

undervejs, kan du altid få sat i os.

Hos Atlantik er du i gode hænder

Prisen på rejser er som de er. Nogle vil sige, at de er

dyrere, end hvis man selv arrangerer - og det er de nok

også. Men her skal man tænke på, at når man booker en

rejse hos os, så er man dækket under Rejsegarantifonden.

Vores krav til turene er, at alt skal være tilrettelagt for dig.

Fra du forlader dit hjemland til du kommer retur, skal du

være i sikre og gode hænder. Der skal, så vidt det

overhovedet er muligt, ikke være nogen uforudsete

udgifter eller ærgerlige oplevelser. Vi hjælper dig med at

være så godt forberedt på din drømmerejse som

overhovedet muligt.

Mød os til en ærlig snak

Du kan møde os på forskellige rejsemesser, men du også

velkommen til at besøge os på kontoret for at få en ærlig

snak om de forskellige muligheder. Kan du ikke møde os

personligt, så er du altid velkommen til at ringe eller skrive

til en af vores rejsekonsulenter, hvis du har spørgsmål

angående en rejse. Vi har en firmapolitik om, at vi altid

svarer indenfor 48 timer.
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