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 Jelling den  13. januar 2017 

  

                          
 

Gotland 
Foreningen Norden Silkeborg 
28. august – 3. september 2017, 7 dage 
 

Dag 1 
8:00 Afgang med bus fra Silkeborg 

Medbragt madpakke eller frokost købes på 
motorvejscafeteria 

13:30-15:30 Universitetet og domkirken i Lund 
17:30 Ankomst til hotel i Växjö 
18:30 Middag på hotellet 
 
 

Dag 2 
8:00 Morgenmad på hotellet  
9:00 Gåtur i Växjö. Besøg i Växjö Kirke, der har en meget flot glas-

altertavle – samt øvrig glasudsmykning. 
10:00 Udvandrermuseet  

I årene 1846-1930 udvandrede 1,3 millioner svenskere, heraf 
en million til Amerika. Den permanente udstilling ”Drømmen 
om Amerika” på Udvandrernes Hus i Växjö viser denne del af 
Sveriges historie. Udstillingen fortæller om udvandrernes 
baggrund, overfarten til Amerika, bosætningen og 
emigranternes møde med det nye land.  
 
Glasmuseet 
Glasproduktionen i Sverige begyndte i 1500-tallet på initiativ 
af den daværende konge Gustav Vasa. I løbet af 
stormagtstidens krige i 1600-tallet kom svenske officerer i 
kontakt med den europæiske glaskunst, og ved at 
importere arbejdskraft til de svenske glasværker søgte 
man at øge kvaliteten af den svenske glas. 
Musset har en stor samling af glas – fra historisk glaskunst 
til helt moderne kunstværker. 
 
Frokost på egen hånd i Växjö 

 
Ca 14:00 Kørsel til Oskarshamn 

Middag købes i Oskarshamn 
 

Ca kl 20:00 Færge til Gotland 
Indkvartering på hotel i Visby  
Her bor I de næste 5 nætter 
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Dag 3 
8:00 Morgenmad  
9:00 Oplevelser i Visby 

Guidet byvandring med lokalguide til bl.a. 
Almedalen, korsbetningen, Sct. Maria 
Domkirke og forbi flere kirkeruiner i centrum. 
Vi besøger også den lille Botaniske Have og 
ser nærmere på den velbevarede bymur, der 
omkranser hele bykernen. Frokost på egen 
hånd omkring Stortorget. Efter frokost besøg i 
Nationalmuseet Gotlands Fornsal. Derefter tid 
til egen disposition i byen. Vi kan anbefale 
f.eks. Kunstmuseet eller at vandre ringmuren 
rundt, helt eller delvist. (Knapt 4 km i sin fulde 
længde). 

19:00 Fælles middag på hotellet 

 

Dag 4  
8:00 Morgenmad 
9:00 Dagsudflugt til Sydgotland i bus med    
                          lokalguide. 

 Udflugt til Gotlands allersydligste spids, kaldet 
Hoburgen. På vejen dertil besøger vi Gröt-
lingbo Kirke, hvor Asger Jorn ligger begravet. 
Vi standser også ved Fide Kirke og de 
nærliggende engarealer. Vi fortsætter sydover 
til raukaområdet ved Holmhollar, hvor vi 
spiser den medbragte frokost. Ved det 
karakteristiske Hoburgen 
kører vi lidt op langs kysten 
med besøg på et 
slibeværksted, der sliber 
sandsten.  
Ruten bringer os lidt ind i 
landet igen til Vämlingbo 
præstegård, der nu er 
indrettet til museum for den 
verdensberømte fuglemaler 
Lars Jonsson. Man kan også se 
Vämlingbo kirke, 
naturcenteret eller tage en 
kop kaffe i caféen. 

18:00 Fælles middag på hotellet 
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Dag 5 
8:00 Morgenmad 
9:00 Dagsudflugt til Østgotland i bus med lokalguide 

I dag har vi udflugt til det østlige Gotland og området Östergarn. Vi kører til plateauet ved 
Torsburgen, der er en indlandsklint og et af øens højeste punkter. Her blev i vikingetiden 
anlagt en fornborg, der fra naturens side afgrænset af stejle klinter på 3 sider. Herfra 
fortsætter vi ud på ”næsen” af Gotland til Östergarnslandet, hvor vi holder frokostpause 
(picnic) i bugten ved fiskerflækken Kathammarsvik. Mulighed for en kort vandring op på 
knuden, Grogarnshovedet. Vi fortsætter ned ad østkysten til Folhammar på østkysten, hvor vi 
ser en hel ”skov” af kalkstens-raukaer ved vandet. Ved havnebyen Klintehamn er der 
kaffepause.  

18:00 Fælles middag på hotellet 

 

Dag 6  
8:00 Morgenmad 
9:00 Dagsudflugt til Färö med lokalguide 

Vi kører direkte nordpå til Fårösund, hvorfra båden afgår til Fårö. Undervejs fortælles bl.a. 
om Fårö og Gotlands geologi samt de arter af fossiler, der kan findes over hele øen. 
Ankommet Färö kører vi en interessant udflugt på Fårö, der har Gotlands mest golde, nøgne 
og barske natur. De åbne vidder er umiskendeligt præget af 
vind og vejr, og befolkningen har i århundreder indrettet sig 
efter de nøjsomme vilkår. Vi kører langs den kalkhvide vestkyst 
til den helt afsides liggende fiskerflække Helgumannen med 
huse placeret direkte i strandbredden. Herfra går det op til de 
unikke Langhammars raukaer, der troner op som kæmpe 
kalkskulpturer. Her spiser vi den medbragte frokost. Ruten 
fortsætter rundt ved Ekeviken og vi hører om den store 
vandreklit Ullahau. Der holdes pause ved Ebbes, inden vi skal helt 
østpå til fyrtårnet på den alleryderste spids. Her flader Fårö ud i 
intetheden med Sveriges vel nok længste og bredeste sandstrand. 
Färö Kirke, hvor Ingmar Bergman ligger begravet. Fortælling om 
hans liv og færden på øen. På hjemvejen gennem Gotlands 
næststørste by, Slite. Havneby er virkelig Visbys modsætning og giver 
os indtryk af den enorme eksport af kalk til hele verden. Slite Cement 
er øens største erhverv.  

18:00 Fælles middag på hotellet 
 
 

Dag 7 
Tidlig afgang – morgenmad købes på færgen 
Hjemkørsel langs Sveriges kyst 
Kaffestop i Kalmar 
Frokost på egen hånd og stop ved udvandrermonumentet Karl Oskar og Kristina i Karlshamn 
Hjemkomst til Silkeborg midt på aftenen. 
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Inkluderet  
 

- Kørsel i moderne røgfri bus 7 dage 
- Færgeoverfart til Gotland 
- Færge til Färö 
- Broafgifter Storebælt og Øresundsbroen 
- 1 overnatning på 3* hotel ved Växjö 
- 5 overnatninger på 3*hotel i Visby  
- 5 x morgenmad 
- 3 x frokostmadpakke, picnic  
- 5 x middage 
- Dygtig lokalguide alle dage på Gotland 
- Alle udflugter  
- Alle entréer: Udvandrermuseet, Glasmuseet, Fornsalen, fuglemaler Lars J 
- Dansk og svensk moms 
- Bidrag til Rejsegarantifonden og udvidet EU-ansvarsforsikring 

 
Pris pr person i dobbeltværelse kr 9.400,- 
Enkeltværelsestillæg  kr 2.300,- 
 
Tilmelding til Grethe Svendsen på tlf 86846992 / 21779110 eller mail grethe.svendsen@skolekom.dk 
senest 1. marts 2017 – meget gerne før. 
 
Vilkår 
Prisen er beregnet ved min. 30 personer, max. 35 
Der tages forbehold for færgeplaner 2017. Ret til mindre ændringer i programmet forbeholdes. Mols Rejser 
er medlem af Rejsegarantifond reg. nr. 1626. Prisen er beregnet efter kendte skatter, afgifter d. 1.11.2016. 
Der tages forbehold for ændringer i skatter, moms og afgifter. 
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