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5 fantastiske dage på sølvskattenes ø - Gotland! Direkte fly til magiske Gotland, hvor der er god tid til at

udforske øen på egen hånd.
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Gotland på egen håndGotland på egen hånd

HØJDEPUNKTER

Direkte fly fra København
Oplev den historiske gamle middelalderby, Visby
Tag f.eks. på vandring i naturskønne omgivelser
Besøg evt. den specielle ø, Fårö
Smukke sandstrande

Overblik

Oplev magiske Gotland på egen hånd

Drømmer I også om at opleve sølvskattenes ø, Gotland? 

Gotland er Sveriges største ø beliggende cirka 90
kilometer øst fra fastlandet. Faktisk er Gotland på størrelse
med Fyn, men 40% af øen er dækket af skov og kan prale
med over 70 naturreservater. Øen byder på dramatiske
klippeformationer, en vikingeby, en middelalderby
og Lummelundagrotten og meget andet.

Byen, 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. 

Rejsen består af vandring i smuk natur, byvandring og et
besøg på naboøen, Fårö, der byder på mere barsk og
smuk natur. 

 

Dagsprogram

Dag 1: Afrejse og Visby
Der er direkte flyafgang fra København lufthavn til Visby.
Efter ankomsten til Visby køres I direkte til jeres hotel i
Visby og har resten af dagen til fri disponering. Tag f.eks.
på byvandring i den historiske gamle by.
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Visbys gamle bydel er kendt for sine små krogede
middelaldergader med lave byhuse med røde tegltag, de
mange kirker og så naturligvis den imponerende 3,4
kilometer lange bymur, som har sat byen på UNESCO's
verdensarvsliste. Gotland bliver også kaldt for
sølvskattenes ø. Intet andet sted i verden er der fundet så
mange sølvskatte i jorden fra vikingetiden som på Gotland. 

 

Dag 2-4: Tre hele dage på egen hånd 
I har tre hele dage på egen hånd på Gotland. En af dagene
kan f.eks. bruges på at besøge Fårö.

Fårö ligger nordøst for Gotland, adskilt af Fårösund.  Der
går en lille færge og sejlturen tager blot 6 min. Øens navn
har ikke noget med får at gøre. Tidligere blev navnet
skrevet som Faroyna, og kan oversættes med ordene far
som i farvand, og ö. Øen er forholdsvis flad, men har en
speciel natur med bl.a. et område med flyvesand og flere
områder med de såkaldte rauker (kalkstenssøjler).

Foruden naturen og raukerne byder Fårö på et lille
museum, en kirke, hvor Ingmar Bergman er begravet samt
et Ingmar Bergman Center.  Den store berømte svenske
dramatiker boede på øen i ca. 40 år. Ved ankomsten til
Fårö fortsætter vil til Ryssudden, som er beliggende længst
mod syd på Fårö. Vi går fra den åbne stenstrand og
Ryssnäs og passerer landsbyen Dämba og Ingmar
Bergmans private biograf. 

Et must, når man besøger Fårö er et besøg i Fårö kirke og 
Kutens Bensin, som udefra mest af alt ligner en
skrothandel,  men faktisk er et af Gotlands mest ”hippe”
steder, med bl.a. gamle amerikanerbiler og en lille café. På
den hyggelige Gåsemora Gård serveres en velfortjent
eftermiddagskaffe. Vi anbefaler også at besøge rauk
felterne ved Langhammar og den mægtige rauk kyst ved
Digerhuvud. Med lidt lykke og lidt held, vil det denne dag
også være muligt at opleve havørne. 

 

Dag 5: Sidste dag på denne magiske ø
Dagen er til fri disposition, hvor I kan gå en tur i den
smukke gamle by, før vi omkring middagstid kører til
lufthavnen og flyver direkte hjem til Danmark.
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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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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

Transfer fra lufthavnen til hotellet t/r 

4 overnatninger på Best Western Strand Hotel i Visby

inkl. morgenmad 

Ikke nævnte måltider og drikkevarer

Drikkepenge 

Rejse- og afbestillingsforsikring

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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