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Stortorget, der emmer 
af historie om det stock-
holmske blodbad

Sveriges smukkeste søer 
og fantastiske Stockholm
På denne rejse forenes Sveriges smukkeste øer i skøn samhørig-
hed med et besøg i hovedstaden Stockholm. Gotland, med den for-
tryllende hovedby Visby, er som taget ud af et eventyr med bymur, 
krogede gader og en fantastisk historie. Allerede i 900-tallet var 
byen et internationalt handelscentrum, og Gotland har spillet en 
hovedrolle i både Sverige og hele Skandinaviens historie. Glæd 
dig også til at besøge Øland med den unikke natur, fantastiske 
udsigter og mange møller. 

DAG 1 
Stockholm
Vi sejler med Stena Line fra 
Frederikshavn til Göteborg og får 
morgenmadsbuffet ombord. Undervejs 
mod Stockholm gør vi holdt i Vadstena 
ved Vättern. Overnatning og middag 
ved Stockholm.

DAG 2 
Stockholm byrundtur og Gotland 
Dagen starter med en byrundtur, hvor 
vi til fods skal opleve den hyggelige 
”Gamla Stan”, der er Stockholms mest 
charmerende bydel med velbevarede 
huse og snævre gader. Vi oplever 
Stortorget, der emmer af historien 
om det stockholmske blodbad og 
ikke mindst Kongeslottet, hvor vi skal 
opleve vagtskiftet. Vi sejler dernæst fra 
Nynäshamn til Visby på Gotland, hvor 
vi ankommer sidst på aftenen. Ombord 
får vi dagens ret. Allerede når færgen 
lægger til i havnen, kan man i mørket se 
den skønne ringmur, der omgiver byen. 
Denne mur er i øvrigt Sveriges største 
og bedst bevarede bygningsminde fra 
1200-tallet. Vi indkvarteres på hotel be-
liggende over for færgeterminalen og i 
gåafstand til den historiske bymidte.

DAG 3 
Visby og Gotland 
Dagen begynder med en byvandring i 
den gamle hansestad Visby, der i 1995 
kom på UNESCO’s Verdensarvsliste. 

Mange omtaler Visby som ”Roserne 
og ruinernes by”, og der er noget om 
snakken. I Visby finder man nemlig hele 
12 kirkeruiner og mange flotte roser. 
Bymuren vidner om tidligere storhed, 
og i de krogede gader med smukke 
stenhuse lader man uvilkårligt tanker-
ne vandre tilbage til en svunden tid. 
Der er mulighed for et besøg i Gotlands 
Fornsal, hvor der bl.a. findes en utrolig 
fin kulturhistorisk billedstenssamling. 
Over middag kører vi syd for Visby, 
hvor smukke landskaber og ruiner 
præger omgivelserne. Første stop er 
Stockviken, hvor vi fra fugletårnet kan 
være heldige at se adskillige fuglearter, 
bl.a. kobbersnepper og havørne. Vi 
passerer flere fiskerlejer, og i Öja gør vi 
stop ved kirken og præsteengen, der er 
kendt for sine mange orkidéer. I kirken 
ser vi ringkorset samt en type krucifiks, 
som næppe forekommer andre steder. 
Vi fortsætter til Hoburgen på sydspids- 
en af øen. Her findes en af øens mest 
kendte rauker – Hobburgsgubben. På 
vej tilbage til Visby besøger vi Asger 
Jorns grav i Gröttlingbo.

DAG 4 
Nordturen
Vi kører til raukerne på Fårö. Det er en 
stor oplevelse at studere disse fantas- 
tiske kalkstensformationer. På Fårø 
boede Ingmar Bergman, og Oluf Palme 
havde sit sommerhus her. Herefter 
besøger vi frilandsmuseet i Bunge med 

bl.a. nogle interessante billedsten 
men også gårde fra 1600-1800-tallet. 
Tiden tillader desuden besøg i et par af 
Gotlands 100 kirker. Hen på eftermid-
dagen er der mulighed for at gå på 
opdagelse på egen hånd i Visby.

DAG 5 
Øland
Fra morgenstunden sejler vi til 
Oskarshamn, hvor vi er fremme sidst på 
formiddagen. Vi kører over Ölandsbroen 
til Øland, og kan se frem til at opleve 
øens charme. Vi ser bl.a. kalkstenslet-
ten Store Alvaret og Eketorps Borg, 
som er en rekonstruktion af en ringborg 
fra 300-tallet. Afhængig af, hvad 
tiden tillader, gør vi stop i en af de 
smukke landsbyer på sydsiden, inden 
vi igen vender tilbage til fastlandet. 
Overnatning i Kalmar.

DAG 6 
Kalmar
Efter morgenmaden går vi en lille 
byrundtur i Kalmar, hvor vi bl.a. ser 
domkirken, rådhuset og de tre nabo-
huse fra 1600-tallet, som i folkemunde 
går under navnet ”tripp, trapp, trull”. 
Vi forlader dernæst Kalmar og kører 
mod Göteborg. Vi kommer bl.a. gennem 
Småland, hvor landskaberne er præget 
af de karakteristiske røde huse og 
mange søer. Med Stena Line sejler 
vi til Frederikshavn. Ombord får vi 
aftensmad.

Gotland og Øland  
– øhop i Sverige

Den gamle hansestad Visby

 6 DAGE FRA 6.695

BUSREJSE • 6 DAGE

AFREJSEDATO RUTE PRIS

3. juni 8I 6.695
25. juli 8I 6.995
12. august 8I 6.795

Prisen er pr. pers. i delt dobbeltværelse

Tillæg for enkeltværelse 2.200

INKLUDERET I PRISEN
• 4-stjernet bus
• Færge Frederikshavn – Gøteborg tur/retur
• Færger til Gotland tur/retur
• 1 overnatning ved Stockholm
• 3 overnatninger i Visby
• 1 overnatning i Kalmar
• 5 x morgenmad på hoteller
• 5 x aftensmad på hoteller
• 1 x morgenbuffet (udrejse)
• 1 x aftenbuffet med drikkevarer (hjemrejse)
• Byrundture i Stockholm
• Udflugter ekskl. entréer
• Dansk rejseleder

ENTRÉER Gotlands Fornsal ca. SEK 150. 
Frilandsmuseet i Bunge ca. SEK 100. Eketorps 
Borg ca. SEK 50.

VALUTA Svenske kroner (SEK)

ØVRIGT Turen kan være krævende for gang-
besværede.

› BESTIL PÅ NILLESREJSER.DK/GOT
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Scandic Talk er et moderne hotel 
syd for Stockholm. Alle værelser 
er med bad og toilet. Forplejningen 
består af aftenmenu eller buffet 
samt morgenbuffet.  
www.scandichotels.dk

Scandic Visby ligger lige over 
for færgeterminalen i Visby og i 
gåafstand til den historiske bymidte. 
Hotellet råder bl.a. over restaurant, 
fitnessrum, udendørs pool (jun-
sept.) og sauna. Alle værelser har 
eget bad og toilet, TV samt gratis 
Wi-Fi. Opholdet er med morgenbuf-
fet og om aftenen er der buffet eller 
3-retters menu.  
www.scandichotels.dk

Calmar Stadshotell er et charme-
rende hotel i jugendstil beliggende 
lige ved Storetorvet og rådhuset 
i Kalmar. Man kan ganske enkelt 
ikke bo mere centralt i Kalmar. På 
hotellet findes bl.a. elevator og re-
staurant. Alle værelser er med bad, 
toilet og gratis Wi-Fi. Opholdet er 
med morgenbuffet, og om aftenen 
er der buffet eller 3-retters menu. 
www.ligulsa.se

På afgangen 25. juli bor vi på 
Scandic Kalmar Väst.
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