GOTLAND

E-post: teamtour@teamtour.no

MED NYNÄSHAMN OG OSKARSHAMN

6-dagers tur
Gotland er en myteomspunnet øy med unik natur og
levende kultur. Vi blir med på utflukter både nordover og
sørover på øya hvor vi ser rauker, steinbrudd og kirker.
Dessuten utforsker vi Visby, middelalderbyen som står på
verdensarvlisten til UNESCO. En annen interessant
opplevelse er besøket i de velkjente Lummelundagrottene.
Vi besøker også Fårö, ikke bare kjent for sine raukfelt uten
også for kjente personer som Olof Palme og Ingmar Bergman
som har bodd her.
På sommeren er de lave småhusene fullstendig dekket av et
hav med roser, og i byen ses høye tårn og spir, skyggefulle buer i gatene og brosteinsbelagte
gater som snirkler seg bortover med gammeldagse forretninger hele veien. Mest sannsynlig
ble adjektivet «sjarmerende» oppfunnet for å beskrive denne øya. Vi besøker Oskarshamn på
vår reise i den sydlige delen av Sverige.

Pris på forespørsel til kontoret.
Prisen inkluderer:
Transport
• Busstransport med moderne turistbuss fra Team Tour.
• Ferge fra Nynäshamn -Visby/Visby - Oskarshamn.

Overnatting:
• 1 natt på Skärgårdshotellet i Nynäshamn.
• 3 netter på Best Western Strand Hotell Visby, Gotland.
• 1 natt på Clarion Collection Hotel Post, Oskarshamn.

Måltider:
• 5 frokoster, 3 lunsjer, 4 middager, 1 kveldsbuffet

Utflukter:
• Byvandring med lokalguide i Visby.
• 2- dagers guidet tur på Gotland (sør og nord) med
«svorsk»- talende lokalguide.
• Besøk med guidet tur i Lummelundagrotten.
• Program som beskrevet.

Annet:

Teknisk arrangør:
Team Tour AS
Øvre Eikervei 83A
3048 Drammen

Bompenger og veiavgifter.

Vi tar forbehold om eventuell pris- og programendringer.

«Vi kan love dere
en fantastisk
opplevelse»
- Team Tour

Dag 1: Drammen - Nynäshamn.
Avreise fra Drammen Rutebilstasjon kl. 08:00. Etter påstigning setter vi kursen mot Ørje hvor vi krysser
grensen til Sverige. Dagens lunsjpause blir i Karlstad før vi forsetter videre til vårt hotell beliggende i
i Nynäshamn og med kun et steinkast fra havnen. Middag på hotellet om kvelden.

Dag 2: Nynäshamn - Visby.
Etter frokost rusler vi ned til havnen hvor vi tar fergen over til Visby kl. 09:00. Det blir mulighet til å kjøpe
lunsj i en av skipets restauranter under overfarten og vi ankommer Visby kl. 12:25. Guiden møter oss på
brygga, og vi blir med på en 2-timers byvandring i Visby som er oppført på Unescos verdensarvliste, og blir
kalt for rosenes og ruinenes by, grunnlagt i 897. Den var en av de viktigste byene i det mektige Hansaforbundet. Bymuren fra 1250 er godt bevart, og her finnes det mer enn 200 middelalderbygninger. Den
eldste bygningen er Kruttårnet fra 1150-tallet, og den vakre domkirken Sankta Maria kirken er en av byens
store turistattraksjoner. På ettermiddagen kjører vi til Best Western Strand hotell som er kjent for sitt
imøtekommende og vennlige personale. Vårt hotell har en flott beliggenhet rett ved siden av bymuren til
den sjarmerende gamlebyen i Visby og et steinkast fra havet. Her finnes det gode muligheter for shopping.
Når vi vandrer omkring i byen får vi følelsen av å være midt i historien. Middag på hotellet.

Dag 3: Heldagsutflukt til sør Gotland.
Etter frokost på hotellet tar guiden oss med på en flott bussightseeing på den sydligste delen av øya. Her på
Gotlands sydspiss blinker den kjente rauken Hoborgsgubben, og fra Hoburgsfyret har vi en storslagen utsikt. Vårt neste stopp blir Bottarvegen som er en typisk syd gotlandsk gård fra 1600-tallet der husene ligger
i tette klynger. Vi besøker også Gotlands merkeligste og største kirke Øja med sitt storslagne triumfkrusifiks.
Dagens lunsj inntar vi på Majstregården som ligger nesten ytterst på øyas sydligste punkt.
Middag serveres på hotellet.

Dag 4: Heldagsutflukt til nord Gotland og Fårö.
Frokost på hotellet. Deretter blir det en utflukt med buss og guide til den nordre delen av øya. Her besøker
vi de velkjente dryppsteinsgrottene i Lummelunda. Under besøket i grottene får vi høre om hvordan de ble
til og hvordan de ble oppdaget. Vi besøker også Fårö som byr på en fantastisk natur og en karrig kystlinje
på nordsiden av øya. Her finnes steinformasjoner som dukker opp i flere av Ingmar Bergmans filmer. Vi får
servert lunsj på Restaurant Fårögården. Når vi er tilbake på hotellet, blir det middag.

Dag 5: Visby - Oskarshamn.
Etter frokost har vi dagen til egen disposisjon, og det blir lunsj på egenhånd. Deretter drar vi
med bussen ned til Visby havn hvor vi tar fergen kl. 16:20 med ankomst Oskarshamn
kl. 19:15. Her skal vi overnatte på vårt hyggelige hotell som har en fin beliggenhet i byen.
Kveldsbuffet med suppe, varmrett, salat og kaffe.

Dag 6: Oskarshamn - Drammen.
Frokost på hotellet før vi legger i vei hjemover med nødvendige stopp underveis, og det blir
mulighet til å kjøpe seg litt å bite i. Vi stopper hvis ønskelig på Nordby Senteret og på et
Systembolag på vår vei tilbake til Norge, og beregnet ankomst i Drammen er tidlig på
kvelden.

«Deres sikkerhet og
komfort er høyeste
prioritet hos oss»
-Team Tour

