Motala 29/1 2019

Fem Dagar, Annorlunda Gotland med Lena 2019!
Klart Ni skall med till Gotland!! Ön, där allt, absolut allt finns.

Verklighet - sägner. Nutid – Medeltid. Himmel och jord. Nytt och gammalt.
Stillsamma solnedgångar eller fullt hålligång, välj själv.
Vi vill bjuda på ett program, där de största och kanske mest kända
sevärdigheterna ingår. Samt de små guldkornen på vägen dit och därifrån.
Vi bor mitt i den medeltida staden, bland gränder och ruiner, där kanske en
och annan medeltidare fortfarande virrar runt och letar efter Kung Valdemar
Atterdag.
Tisdagen den 11/6
08.00
Påstigning Buss vid Motala Station
08.20
Påstigning Buss vid Bussterminalen Borensberg
09.00
Påstigning Buss vid Linköping Fjärrbussterminalen
09.30
Påstigning Buss vid Bussterminalen Åtvidaberg
Kl.11.40
Avresa Färja Oskarshamn
Lunch på färjan, som var och en betalar.
Kl.14.50
Ankomst Visby Hamn
Vi åker med vår egen buss till vårt boende i fyra nätter på Clarion Hotel i Visby,.
Se https://www.nordicchoicehotels.se/hotell/sverige/visby/clarion-hotel-wisby/
Inchckning och gemsam middag på kvällen, den middagen ingår i priset och vi får träffa vår
Underbara Guide, Gotlands-födda Lena Grip/Börjesson!
Onsdagen den 12/6.
Efter frukost åker vi norrut mot Fårö. Första stoppet blir vid Bläse
kalkbruksmuseum, Se http://blase.se/ en historisk upplevelse. På Gotland
har man bränt kalk sedan medeltiden. I museet skildras stenindustrin,
arbetarnas liv och villkor, familjen och kvinnornas tillvaro. På Bläse
dricker vi också vårt förmiddagskaffe, som var och en betalar ur egen
ficka. Sedan lunch så det finns krafter att titta på denna ”häftiga”ö. Vi
kommer att äta lunch på Kutens Bensin & Crêperie Tati Se
https://www.gotland.net/sv/plats/kutens-bensin Helt fantastiska
Creperieret! Om nu vädrets makter är med oss, gör vi stopp
både här och där, givet är i alla fall raukområdena.
Eftermiddagskaffe blir det vid Helgumannens fiskeläge. En
fantastisk stenstrand att vandra på, plocka lite sten, lyssna på
tystnaden och fåglarnas skri. På denna magiska plats låter vi smaklökarna få
sitt. Saffranspannkaka med grädde och salmbärsylt. Lunch och eftermiddagens ”kaffitår” ingår i
resans pris. Nu börjar vi bli både trötta och mätta, dags att åka
”hemåt”
Visby formligen vimlar av restauranger, så nu får var och en, eller
kanske flera tillsammans, inta sin
kvällsmat i lugn och ro, som var och en
betalar. Är det klart väder, gå ner och titta
på solnedgången!

Torsdagen den 13/6.
Lite lugnare i dag. Vi gör Visby. Promenerar längs med ringmuren, tittar på några av Visbys alla
ruiner, förundras över allt vi ser. Lunch på egen hand.
Eftermiddagen eventuellt Lummelundagrottorna, Se
http://www.lummelundagrottan.se/ eller Krusmynta-gården,Se
https://krusmynta.se/ här finns en intressant örtagård, butik med kryddor och
småplock, samt cafe´.
Tillbaka i Visby, föreslår jag en om vädret nu tillåter, promenad längs
stranden, eller varför inte ett glas vin i någon trång gränd! Som sagt, Visby
vimlar av restauranger. Vi kommer dock att plocka fram några udda
matställen ute på ”öen” och återkommer om det. Den som då är intresserad
av gemensam middag, bokar in sig hos LG, så han i sin tur kan boka bord. En kulinarisk middag
som var och en bekostar själv
Fredagen den 14/6
Vi startar vid 9.00 efter frukost och åker söder ut på Gotland mot ”Hoburgsgubben”. Börjar med ett
besök i ett Gotlandsänge. Så här års, måste man bara stanna till vid ett änge. Titta på allt det
fantastiska som växer, lyssna på fåglarna. Bara vara en liten stund. Vi fortsätter den vackra
kustvägen söderut. Stannar vid Petesgården, ingen urgammal gotlandsgård, tidigt 1800 tal, men
den ligger så vackert, är så vacker och ”kaffitåren” är superb, var och en betalar. Vi far vidare längs
en av Sveriges vackraste kustvägar, den för oss fram till ”Gubben”. Lunch på Majstregården, Se
https://www.majstregarden.se/ Knalla omkring och bara njut av det vackra.
Vi fortsätter sedan mot Vamlingbo prästgård, där den kände fågelkonstnären Lars
Jonson har sitt galleri, museum och Naturum. Går inte att beskriva, måste ses och
upplevas.
På väg tillbaka mot Visby, stannar vi vid Korumpu. Fiskeläge och kapell. Är man
inte religiös, så kanske man funderar på att bli det, i alla fall en liten stund, när man
går där bland kvigor, och fåglar, med havet som bakgrund.
Där passar vi också på att få i oss lite ”kaffi”. Om orken finns, om vädret står oss bi,
är det kanske läge att avsluta dagen med ett besök på Högklint. Utsikten in över Visby, glömmer
Ni aldrig. Lunch och eftermiddagens fika, ingår.
Lördagen den 15/6
Efter frukost, får ni göra precis vad ni vill här i Visby. Jag föreslår mera gränder, flera ruiner,
domkyrkan, och roliga små butiker. Fornsalen, ett stenkast från vårt hotell. Skatter, skelett,
kyrkokonst, bildstenar, miljöer från medeltida Visby. Allt, ja det finns allt där. Fram till kl.15.30,
då vi samlas vid vår buss vid färjeläget i Visby.
Kl.16.20
Hemresa Färja från Visby till Oskarshamn.
Middag på färjan, som var och en betalar.
Kl.19.15
Ankomst Oskarshamn

Sedan hem i bussen och Ni blir avsläppta på samma ställe Ni klev på!
Det här är ett ungefärligt program. Det kanske läggs till eller dras ifrån. Vår önskan är att Ni skall
få en lugn och behaglig resa. Inte slå rekord i att se så mycket som möjligt, inte åka så långt
dieseln räcker och lite till. Det skall vara skönt, vilsamt, roligt, inspirerande, god mat och dryck.
Det skall pratas, skrattas och njutas.
Det skall vara möjligt att stanna på en vacker strand och få sig ett glas bubbel, eller en kall öl.
(Kommer att finnas på bussen till självkostnadspris.)

Pris: 2-bädds rum 5 200:-/person i dubbelrum,vid minst 30 st deltagare.

Tillägg Enkel + 1600 kr
I priset ingår: Bussresa i 5 dagar till & på Gotland, Övernattning fyra nätter på Clarion Hotel
Wisby. Guide hela tiden och utflykter för att se ”Gottland på annorlunda sett”, två st. Kaffe, två st.
Luncher och en Middag.
Anmälan genom att betala in 2 000 kr/person så fort som möjligt, för att säkert veta att Ni
kommer med, ”Först till kvarn får först mala”, På BG-nr 5344-6621 eller Bankkonto Swedbank
8480-6 903 42 703-1, skriv ”Gotland och Mob Nr”

Med hopp om en trevlig resa!

Lars-Gunnar
070-567 51 90

Lena
070-824 41 50

