Borås
Släktforskare

GOTLAND

Välkommen till Gotland 19 - 22 maj 2019!
Gotland har ett säreget landskap, speciellt växtliv och ett rikt kulturarv. Visby var
Östersjöns viktigaste handelsstad för Hansaförbundet. Med sin ringmur är Visby norra
Europas bäst bevarade handelsstad från medeltiden och finns sedan 1995 på
Världsarvslistan.

Program
Dag 1 Söndag 19 maj

Borås - Oskarshamn 26 mil
Buss hämtar oss kl. 05.30 på morgonen på Alvestagatan 31, Borås, och kör via Jönköping
till Oskarshamn. Kl. 11.50 avgår båten till Gotland. Det finns möjlighet att äta eller fika
ombord under överresan, som tar 3 timmar. Kl. 15 kommer vi fram till Visby, där vi
checkar in på hotellet Scandic Visby för boende i 3 nätter. Den medeltida stadskärnan
ligger på gångavstånd från hotellet. Efter ett par timmars vila och promenad på egen hand
i Visby äter vi gemensam middag på hotellet kl. 19.00.

Visby ringmur

Raukar på Fårö

Dag 2 Måndag 20 maj

Visby - Fårö rundtur ca 15 mil

Frukost serveras på hotellet kl. 06-10.
Kl. 9 avfärd med buss norrut mot Fårö för rundtur med lokal guide. Vi passerar bl.a.
Bergmans hus och grav. Vi äter lunch på Fårögården, innan vi fortsätter till norra Fårö
och tittar på de berömda raukarna. På väg söderut igen besöker vi Lummelundagrottan ett
par mil norr om Visby på Gotlands västkust. Gemensam middag på hotellet kl. 19.00.

Hoburgsgubben

Norrlanda kyrka, en av 92 medeltida kyrkor

Dag 3 Tisdag 21 maj

Visby - Hoburgen/Sundre ca 18 mil tor
Kl. 9 hämtar guiden oss igen för ett snabbt besök i Visby och sedan färd utefter Gotlands
västra kust med utsikt mot Karlsöarna ner till Hoburgsgubben. Vi äter lunch på
Majstregården i Burgsvik och besöker också Vamlingbo prästgård och kyrka.
Ca kl. 17 är vi tillbaka i Visby och vid vårt hotell.
Kl. 19.30 blir det Medeltida Afton med "taffel" med flera rätter från 1300-talet.

Dag 4 Onsdag 22 maj

Besök i Norrlanda kyrka ca 7 mil tor
Oskarshamn - Borås 26 mil
Efter frukost checkar vi ut och lastar in resväskorna i bussen.
Båten avgår kl. 16.40 men vi bör vara vid kajen senast 1 timme innan.
Fri tid för sightseeing i Visby under dagen eller besök på Norrlanda kyrka från 1200-talet
ca 3,5 mil från Visby.
Ca kl. 20 är vi tillbaka i Oskarshamn och vid midnatt räknar vi med att vara tillbaka i
Borås igen. Under resan tillbaka stannar vi för rast efter ett par timmar.

S:ta Katarinas kyrkoruin
Anmälan: Till Per Larson, email: per.h.larson@telia.com helst före 15 januari 2019.
Pris: 6 000 kr, tillägg för enkelrum 1 200 kr.
I priset ingår boende i dubbelrum samt måltider, entréavgifter och guidningar enligt
program. Kostnader för måltidsdryck ingår ej.
Anmälningsavgift: Mot faktura 1 000 kr, betalas senast 15 februari 2019.
Resterande betalning: Mot faktura senast 1 april 2019.

Reservation för ev. ändringar i programmet.
Hälsningar
Resegruppen BSF
Per och Valborg Larson
Lars och Monica Tengling

Email: per.h.larson@telia.com
Email: lars.tengling@tedak.se

