TRANÅSSENIORERNA

Trivselresa till Gotland för SPF-Tranåsseniorerna, 16 – 19 maj 2021
- med reseledaren Nunne Lander
Välkommen att följa med i maj när grönskan är skir och naturen storslagen.
Upplev Gotland med Visby och raukar, Ingmar Bergmans Fårö och Lummelundagrottorna. Vår lokala
gotlänning och guide, Märtha Björkman, kommer att visa oss sitt Gotland.
Söndag 16 maj 2021: Avresa från Tranås mot Nynäshamn för färja till Gotland
Färjan tar drygt 3 timmar och efter ankomst till Gotland checkar vi in på trivsamma hotell Solhem, vackert
beläget i Palissadparken alldeles intill ringmuren. För mer information om hotellet – se hemsidan https://www.
solhemhotel.se. På kvällen äter vi en god tvårätters middag med kaffe på hotellet.
Måndag 17 maj: Gotlands södra delar
Dagen börjar med en guidning per buss runt Ringmuren i Visby, vi gör sedan en stadsvandring med vår
guide genom Visby ner till Almedalen. Vi får lära känna staden, dess ringmur, medeltida hus, gränder,
domkyrkan, spännande ruiner och stadens vackra botaniska trädgård. Vi åker sedan söderut. Efter lunch
med kaffe på Warfsholms pensionat åker vi en slingrande väg längs Ekstakusten med utsikt över Karlsöarna
mot södra Gotland som kallas för Sudret. Vi kommer till öns sydspets som kallas Hoburgen med Gotlands
mest berömda rauk Hoburgsgubben.
På hemvägen passerar vi pensionat Grå Gåsen där TV-programmet ”Så mycket bättre” spelas in. Vi gör
ett besök i Öja medeltida kyrka, känd för sitt magnifika krucifix från 1200-talet. Vi gör även ett besök hos Margus
hantverk- och gårdsbutik, där det finns fint hantverk, gotlandsvaror och kaffe att köpa.
Kvällen har ni till eget förfogande.
Tisdag 18 maj: Fårö och Gotlands norra delar. Gotländsk grillafton
Tillsammans med vår guide ska vi i dag göra en utflykt till de norra
delarna av ön. Vi åker norrut via Slite och kalkbrottet till färjeläget i Fårösund. Sjöresan över sundet till Fårö tar knappt tio minuter. Vi besöker
Ingmar Bergmans grav vid kyrkan och åker längs med Digerhuvud,
Sveriges längsta raukfält. Vi äter sedan en god lunch med alkoholfri
måltidsdryck och kaffe på Fårögården.
Efter lunch åker vi förbi Bergmans gård vid Dämba och sedan vidare till
färjan och en tur till Lummelundagrottorna. De som önskar kan direkt
efter Fåröturen kl. 16.00 delta i en guidning i Lummelundagrottan – en
underjordisk sagovärld med märkliga fossiler och vackra droppstensformationer. Guidningen tar ca 50 min. Pris: 120 kr p. person. På kvällen
avnjutes en gemensam middag på restaurang Frimis.
Med klosterruinen St. Nicolai i bakgrunden bjuds vi på helgrillat lamm
med tillbehör. Den som inte äter lamm har möjlighet att få annat kött.
Onsdag 19 maj: Visby på egen hand innan färjan avgår mot Oskarshamn
Efter frukost på hotellet har vi tid att uppleva Visby på egen hand. Kanske en promenad genom de smala
gränderna med sina karakteristiska rosor, njuta av den medeltida miljön, kanske lite shopping i de små
butikerna och en kopp kaffe på ett trottoarcafé. På eftermiddagen samlas vi vid färjeterminalen för överfart mot Oskarshamn. Ombord på färjan serveras vi dagens middag. Efter en trevlig båtresa tar vi plats i
bussen för vidare färd hemåt.
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TRANÅSSENIORERNA
PRELIMINÄR AVRESEINFORMATION FÄRJA
UT: 11.25-14.55
HEM: 16.50–20.00
Före avresa kommer resenärerna att få det senast uppdaterade programmet med starttider, färjetider
och beräknad hemkomsttid.
Pris vid minst 40 personer: 5 750 kr per person
Pris vid minst 35 personer: 5 950 kr per person
Enkelrumstillägg 1 165 kr
I priset ingår:
• Bussresa i modern turistbuss från Ombergs Buss i Ödeshög
• Färjor Nynäshamn-Visby, Visby-Oskarshamn
• Lunch dag 2 inkl. kaffe. Lunch dag 3 inkl. alkoholfri
måltidsdryck och kaffe.
• Tvårätters buffé inkl. kaffe dag 1. Grillafton i Visby enligt
resebeskrivningen dag 3.
Dagens middag på färjan på hemresan dag 4.
• Kunnig och erfaren lokalguide på Gotland två heldagar
• Kunnig och erfaren reseledare från SPF Tranåsseniorerna
Tillägg:
• Enkelrum 1165 kr
• Guidning i Lummelundagrottan: 120 kr per person.
Anmälan:
görs till reseledare Nunne Lander 070-655 81 22, E-post: nunne_l@hotmail.com
Antalet platser är begränsat, först till kvarn gäller.
Eventuella allergier eller specialkost meddelas i samband med anmälan.
Betalning & resevillkor:
En faktura på delbetalning om 1 000 kr per person skickas ut under december månad med betalningsfrist
till 20 januari 2021. Anmälan till resan är bindande, inbetald delbetalning återbetalas inte vid avbokning.
Resterande betalning ska vara oss (Er Resa) tillhanda senast den 25 mars 2021. Vid avbokning därefter sker
ingen återbetalning av slutbetalning.
Vi reserverar oss för eventuella
program eller prisjusteringar som
vi inte råder över.
Tänk på…
…att kolla era avbeställningsskydd
på er hemförsäkring och/eller ert
betalkort så att ni har ett
inkluderande avbeställningsskydd.
Er Resa har ställt lagstadgad
resegaranti till Kammarkollegiet.
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