
Dag 1  
Kl. 08:25 Slagelse Station, Nordre Stationsvej
Kl. 09:05 Ringsted Station
Kl. 09:45 Roskilde, Østergade v/sygehuset
Kl. 10:25 Valby Station v/Lyshøjgårdsvej
kl. 11:25 Helsingør v/Sundkroen
Vi tager færgen fra Helsingør til Helsingborg, og 
fortsætter turen til Oskarshamn. Undervejs holder vi 
pause, hvor vi får buskaffe inkl. kage. 
Kl. 17:30 spiser vi en 2-retters middag på en restau-
rant. Kl. 20.30 tager vi med færgen fra Oskarshamn 
med ankomst Visby kl. 23.40. Derefter fortsættes det 
korte stykke vej til vores hotel, Best Western Solhem 
Hotel Visby, hvor vi bliver indkvarteret. 

Dag 2  Efter morgenmaden tager vi på en 2 timers 
guidet rundvisning i Visby med rejselederen, hvor vi 
bl.a. oplever den berømte bymur, Sct. Maria dom-
kirkeruinen og indsnuser den specielle atmosfære 
i byen. Derefter besøger vi den berømte Lumme-
lundagrotten med bemærkelsesværdige fossiler og 
smukke drypstensformationer, inden vi returnerer til 
Visby igen.
Frokosten er på egen hånd i Visby, inden vi om efter-
middagen skal besøge Gotlands museum, som bl.a. er 
kendt for sit skattekammer. Middag på hotellet. 

Dag 3  Morgenmad på hotellet. Heldagstur til sydøen, 

hvor vi starter med at besøge det idylliske fiskerleje 
Gnisvard, og ser hvor Valdemar Atterdag gik i land i 
1361. Derefter køres til Øja kirke med det berømte 
krucifiks og den skønne Øjamadonna, inden vi kører 
til sydspidsen, hvor vi finder Hoburgen, en 750 me-
ter lang og 150 meter bred strandbred fyldt med de 
såkaldte ”Raukar”. Gennem tusindvis af år har ha-
vet eroderet kystens kalksten til skulpturer i form af 
såkaldte raukar. Raukerne er dannet ved, at bølgerne 
har udvasket løs og blød kalksten og efterladt den 
hårdere Holenkalksten.
Der er mulighed for at spise frokost på den nærlig-
gende Majstregården, inden vi fortsætter turen rundt 
på sydøen, hvor vi besøger et af de talrige keramik-
værksteder og nyder den specielle natur. 
Middag på hotellet. 

Dag 4  Morgenmad på hotellet. Vi kører en formid-
dagstur til den nordlige del af øen, hvor vi skal nyde 
den smukke natur. Undervejs spiser vi en dejlig mad-
pakke fra hotellet. Eftermiddagen bruger vi på egen 
hånd i Visby. Middage på hotellet.

Dag 5  Efter tidlig morgenmaden er der afrejse fra ho-
tellet, sejlads fra Visby til Oskarshamn og hjemkørsel 
via Vaxø og Hasselholm. Forventet hjemkomst først 
på aftenen. Forplejning undervejs for egen regning.

Ørslev forbeholder sig ret til ændringer i programmet.
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BUPL og SL Seniorer og efterlønnere

Rejsefakta

Om hotellet

Prisen inkluderer

5 DAGES BUSREJSE

AFREJSE/HJEMKOMST
2. - 6. september 2019

Pris pr. person i 
delt dobbeltværelse kr.   5.840,00

Enkeltværelsestillæg kr.   1.270,00 

• Bustransport i 4* turistbus
• Sejlads t/r Helsingør-Helsingborg
• Sejlads t/r Oskarshamn-Visby
• 4 x overnatning
• 4 x morgenbuffet
• 1 x buskaffe inkl. kage
• 1 x madpakker fra hotellet i Visby
• 1 x middag på restaurant
• 3 x middag på hotellet
• Entré til Lummelundagrottan
• Entré til Gotlands Museum
• Dansk rejseleder på hele turen
• ½ l. gratis kildevand i bussen pr 

person pr. dag
• Lovpligtige skatter og afgifter

Best Western Solhem Hotel 
Solhemsgatan 3, S-62158 Visby

Dette rolige hotel ligger kun 8 minut-
ters gang fra Visby Havn og færgeter-
minalen. Alle værelser er udstyret med 
badeværelse, tv og skrivebord. Des-
uden bar, lounge og restaurant.

På Gotland, ude i midten af Østersøen, ankommer man med 
færge (den hurtigste tur inde fra fastlandet tager ca. 3 timer). 
Det første vi møder er den enestående maleriske middelal-
derby Visby, med en fantastisk bymur, snoede brostensgade 
og gyder, og et væld af gamle sten- eller træhuse, kirker og 
ruiner.

GOTLAND

Tilmelding

Tilmelding til rejsen:  
Senest 10. juni 2019 

Tilmeldinger skal ske til: Ørslev Rejser 
Mail: Lene@orslevrejser.dk
Tlf.: 55 98 30 35

Ørslev fremsender rejsebevis. Deposi-
tum udgør 1/3-del af rejsens pris. Rest-
beløb 1 måned før afgang. 

Tovholder på turen er Vibse Hildebrandt
Tlf. 26 20 09 56

Forsikringer 

Afbestillingsforsikring  
Den koster 6% af rejsens pris og kan 
tegnes hos Ørslev Rejser.

Rejseforsikring. 
Prisen afhænger af alder og kan oplyses 
ved henvendelse.


