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Mandag den 15. august – Udrejse og Kalmar

Vi mødes på Gedevasevang, hvor bussen vil hente os, og turen kan tage sin 
begyndelse.

Vi kører til Karlskrona, hvor vi vil indtage vores 
frokost. Herfra drager vi videre til Kalmar, som 
engang var Nordens mægtigste by. Det var her 
Dr. Margrethe den 1. samlede Danmark, Norge 
og Sverige i Kalmarunionen.

Herfra kører vi til 
Calmar Stadshotell, 
hvor vi spiser 
aftensmad og 
overnatter.

Tirsdag den 16. august – Gotland og Visby

Efter morgenmaden går turen til Oskarshamn, 
hvorfra vi sejler til Visby på Gotland. På færgen vil 
vi spise vores frokost.

Den gamle hansestad Visby er optaget på Unesco’s 
verdensarvlisten. Visby er en helt unik nordisk 
middelalderby med intakt bymur og mange kirke

ruiner fra 
1100- og 
1200-tallet. Inden for den over 3 km 
lange og 700 år gamle ringmur med 
vagttårne og skydeskår, er de smalle, 
brostensbelagte gader spækket med 
middelalderlige bygninger, pakhuse 
med trappegavle fra hansetiden og 
1700-tallets huse.

Vi indkvarteres på Suderbys Herrgård 
lidt syd for byen, og som navnet 
antyder, så er det en gammel herregård 
ombygget til hotel. Her vil vi indtage 
vores aftensmad.Visby katedral

Tårn i bymuren



Onsdag den 17. august – Nordlige Gotland – Bungemuseet – Fårö

Efter morgenmaden skal vi på oplevelse i den nordlige del af Gotland. På turen 
passerer vi nogle af øens 90 middelalderkirker, hvoraf en del i dag er ruiner – Vi 
ser flere af dem fra bussen, når vi følger Gotlands vestkyst til Lickershamn samt 
den kendte stenformation, Jomfruen. Vi fortsætter til frilandsmuseet 
Bungemuseet, hvor vi skal se, hvordan landmænd og fiskere levede her i 1700- 
og 1800-tallet. Vi spiser frokost her i nærheden af museet.

Derefter tager vi med færge til Fårö, som har en helt speciel natur. Her boede 
Ingmar Bergman, som også ligger begravet ved kirken. Vi kører tilbage langs 
østkysten. Middag på hotellet.

Torsdag den 18. august – Sydlige Gotland – Kalmar

Efter morgenmaden kører vi helt sydpå til Hoburgen, hvor rauken ”Hoburgs
gubben” i årtusinder har spejdet ud over havet – og det er med god grund, for 
udsigten herfra ud over Østersøen er mageløs. En rauk eller strandpille er en 
søjleformet erosionsrest af en hård klippegrund.

På vejen stopper vi også ved kirkegården i den lille by Grötlingbo, hvor Asger 
Jorn ligger begravet.

I Burgsvik vil vi spise frokost. Efter frokost fortsætter vi til Högklinten, hvor vi har 
udsigt ind over Visby. Sidst på eftermiddagen sejler vi med færgen fra Visby til 
Oskarshamn, hvor vi skal overnatte på Best Western Sjöfartshotellet.

Fredag den 19. august – Øland og hjemrejse

Efter morgenmad og udcheckning fra hotellet kører vi over Europa-broen til 
Øland, hvor vi ser på naturen.

Herefter kører vi ad smukke veje tilbage til Danmark.

Forventet hjemkomst sidst på aftenen.

Vi tager forbehold for eventuelle ændringer.

Fårö



Generel information

Rejsen omfatter

Bus og rejseleder som er med os hele vejen, færgetransporter, overnatning på 3 
forskellige hoteller, alle måltider og entréer. Drikkevarer er for egen regning.

Frivillige fra Gedevasevang deltager og står bi med råd og dåd undervejs.

Rejsens pris

Pr. person i dobbeltværelse: .........................................kr. 6.900

Tillæg for eneværelse: ..................................................kr. 1.200

Evt. afbestillingsforsikring: ............................................kr. 273

Tilmelding og indbetaling

Bindende tilmelding sker ved indbetaling af depositum kr. 2.000 (samt evt. 
afbestillingsgebyr) i uge 10.

Restbeløb kr. 4.900 eller kr. 6.100 betales i uge 17.

Indbetaling indsættes på Gedevasevangs konto:

Reg.nr. 2413, kontonr. 019 560 32 53

Husk af opgive navn/navne og rejsemål.

Forsikring

Vi anbefaler afbestillingsforsikring, som kan tilkøbes ved bestilling.  En rejse
forsikring er også god at have i tilfælde af tilskadekomst eller sygdom. Begge 
forsikringer er ofte indeholdt i en indboforsikring. 

Vi gør opmærksom på at Gedevasevang ikke refunderer indbetalte beløb ved evt. 
afbestilling.

Rejseforsikring kan tilkøbes i rejsebureauet: Kr. 544 for en årsforsikring.

Rejsemøde 10. august 2022 kl. 10:30 med de sidste informationer om rejsen 
finder sted på Gedevasevang. Til mødet byder vi på en kop kaffe med kage.

Rejseudvalget
Gedevasevang

Hestetangsvej 30A
3520 Farum

Tlf. 4495 2255


