
EN VERDEN AF MULIGHEDER

Gotland 
– Her går historie, kultur  

og natur hånd i hånd
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En rejse til Gotland er som en rejse til en 
tidslomme. Den hyggelige atmosfære,  
historiske seværdigheder og den fantas- 
tiske natur bevirker, at man gerne vender 
tilbage. Gotland er ikke kun Sveriges  
største ø men også det største sommer- 
paradis. Gotlands natur har mange  
spændende oplevelser at byde på. De  
gotlandske ”raukar”, kalkstensforma- 
tioner fra længst forgangne tider, hæver 
sig op af havet og er også kendte udenfor 
landets grænser. Middelalderbyen Visby 
er det absolutte centrum, men også øens 
meget forskelligartede natur – fra det  
barske til det frodige – er helt sikkert en 
oplevelse værd.

1. dag: 
Besøg i elgpark
Udrejse via Øresundsbroen. Videre til 
Gräddhyllan Lantcafé ved Markaryd, hvor 
vi nyder en frokost inkl. kaffe og kage.  
Derefter kører vi til den nærliggende elg-
park: Smålandet Markaryds älgsafari. Her 
får vi en guidet rundtur i parken, denne tur 
er med et lille traktortog. En unik elge-
park i Småland! Her får du mulighed for at 
opleve skovens konge i virkeligheden og 
på nær afstand i dens eget miljø. Videre til 
overnatning i Vrigstad.

2. dag: 
Ankomst til Gotland 
– byvandring i Visby
Efter morgenmaden fortsættes til 
Oskarshamn, hvor vi tager med færgen  
til Gotland. Ved ankomst til Visby tager  

vi på byvandring. Bymidten og den  
3,5 kilometer lange og velbevarede  
bymur, i hovedbyen Visby er optaget på 
UNESCOs liste over verdenskulturarv.  
Her ser vi bl.a. Almedalen, Korsbetnin- 
gen, 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. Sidst på eftermiddagen 
indkvarteres vi på hotellet, og senere 
nydes aftensmaden. 

3. dag: 
Fårö og det nordlige Gotland 
Nordpå via Kappelshamn til Fårösund, 
hvor vi tager med færgen til Fårö – som 

altid er et besøg værd. Her venter 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. 

Tilbage på Gotland, hvor vi besøger  
Bunge Museum, der er Gotlands største 
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Vi besøger også vikingelandsbyen ved  
Tofta, samt den hyggelige by Klintehamn. 

5. dag:
Hjemrejse
Tidlig afrejse fra Gotland. Morgen-
mad om bord på færgen. Ved an-
komst til Oskarshamn, går turen 
tilbage mod Danmark, med 
pauser undervejs. Hjem-
komst først på aftenen, 
efter nogle dejlige dage 
på Gotland.

Afrejse: mandag 14. august
Hjemkomst: fredag 18. august

Pris pr. person i dobbeltværelse:

kr. 5.995,-
Tillæg for enkeltværelse: kr. 595,- 

frilandsmuseum med mange egnstypiske 
gårde og bygninger fra gotlandsk middel-
alder. Derefter kører vi ad andre veje til 
Visby, hvor resten af eftermiddagen er på 
egen hånd.

4. dag: 
Den sydlige del af Gotland
I dag skal vi se nærmere på den sydlige del 
af Gotland. Landskabet her er grønnere og 
mere frodigt end i den nordlige del. Hvis vi 
er heldige får vi et glimt af flokke af vilde 
ponyer på Lojsta heden. På vejen dertil 
besøger vi Grötlingbo Kirke, hvor Asger 
Jorn ligger begravet. 

Videre til Vämling-bo præstegård, der nu 
er indrettet til museum for den verdens-
berømte fuglemaler Lars Jonsson. Her 
kan man kan også se Vämlingbo kirke 
samt naturcenteret, der fortæller om  
Gotlands dyre og planteliv og øens geolo-
giske historie. 
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05.50 Korsør,  19.45 
 Casper Br. Plads
06.15  Slagelse Busterminal 19.20
06.35 Sorø Hallen 19.00

Vi bor på:
Scandic Visby
Färjeleden 3
S-62158 Visby
Telefon: 00 46 498 20 12 50

Inkl. i prisen:
•  Busturen og færgeoverfarter
•  4 x overnatninger
•  4 x aftensmad
•  4 x morgenmad
•  1 x frokost (1. dag)
•  Entré og rundtur i elgpark
•  Entré til Bungemuseet
•  Entré til vikingebyen
•  Entré til Lars Jonsson museet
•  Dansk rejseleder

Tilmelding:
Tilmelding til Egon’s Rejsebureau på telefon 
7020 1847, senest den 1. maj 2017 eller online på  
www.egons-rejser.dk. Husk at oplyse/påføre 
bemærkning ved bestilling: ”Forening Norden 
Slagelse”.

Betaling:
Depositum kr. 500,00 + evt. afbestillings- 
forsikring opkræves kort tid efter tilmelding. 
Restbeløb skal betales 4 uger før afrejse.

AFGANG HJEMKOMST PRAKTISK INFORMATION

Os2
Skrivemaskine
TILMELD HER

http://egons-rejser.dk/destinationer/gotland/
http://egons-rejser.dk/destinationer/gotland/


Flyrejser · Busrejser · Sportsrejser · Musikrejser · Rundrejser · Foreningsrejser · Storbyferier

Egon’s Rejsebureau · Industrivej 25 · 4200 Slagelse · Telefon 7020 1847 · www.egons-rejser.dk

fi
n
g
e
rp

ri
n
t.
d
k

Gældende såfremt ikke andet er aftalt skriftligt med gruppeleder

Generelle betingelser for grupperejser med bus
Bestilling og betaling af 
en-dags-ture 
Endeligt antal deltagere og betaling herfor 
senest 10 dage forud for udflugtsdatoen, 
såfremt ikke andet er aftalt skriftligt.

Der vil ikke blive tilbagebetalt for evt. 
afbud efter denne tidsfrist – men op-
krævet for evt. yderligere tilmeldte. Det 
er muligt at erstatte et afbud med anden 
deltager uden ekstrabetaling.

Bestilling og betaling af ture 
med overnatning
For grupper der ønsker at betale samlet, 
skal der på det i bekræftelsen angivne 
tidspunkt betales et depositum på  
kr. 500,00 pr. pers. Tilmeldingen er ikke 
bindende fra vores side, før depositum er 
rettidigt indbetalt. Restbetaling for grupper 
er 6 uger før afrejse, såfremt ikke andet er 
aftalt skriftligt.

For grupper i Ældre Sagen (og andre 
interesserede) tilbyder vi at stå for ud-
sendelsen af girokort og billetter til hver 
enkelt deltager, når aftalt deltagerantal 
er tilmeldt hos gruppeleder. For disse 
grupper gælder, at depositum skal betales 
på den på girokortet nævnte dato og rest-
beløbet 30 dage før afrejse.

Rejsens grundpris
Rejsens pris er baseret på et minimum 
antal betalende deltagere. Såfremt dette 
antal bliver mindre end det i tilbuddet  
oplyste, ændres rejsens grundpris pr. 
person. Beløbet oplyses når/hvis det 
endelige antal ligger under det i tilbuddet 
angivne minimum antal. Hvis ikke andet er 
aftalt skriftligt vil prisen altid være baseret 
på minimum 35 betalende deltagere og 
maksimum 48 deltagere.

Tillæg
Tillæg vil fremgå under hvert rejsemål. 
Delt dobbeltværelse kan kun bestilles, 
hvis man på forhånd har fundet en anden 
rejsedeltager at dele værelset med. Hvis 
en rejsedeltager på delt dobbeltværelse 

melder afbud, vil der blive opkrævet tillæg 
for enkeltværelse hos den tilbageblevne 
gæst, der nu skal have værelset alene.  
Enkeltværelsestillæg vil altid blive opkræ-
vet sammen med restbeløb. 

Gruppens afbestilling af rejsen
På det i bekræftelsen angivne tidspunkt 
tages stilling til, om turen skal/kan 
gennemføres og der vil ingen omkost- 
ninger være ved aflysning. Ved senere 
aflysning vil det indbetalte depositum  
samt præmie for afbestillingsforsikring 
være tabt.

Ved afbestilling af enkelte gæster, 
forudsat minimumsantallet  
(turens grundlag) stadig er intakt
Depositum samt evt. tegnet afbestillings-
forsikring vil som minimum altid være tabt 
uanset tidspunktet for afbestillingen.

Afbestiller den ene af to personer på dob-
beltværelse, vil der blive opkrævet tillæg 
for enkeltværelse hos den person, der nu 
får værelset alene. Dette gælder uanset 
tidspunktet for afbestillingen. 

Evt. forudbetalte billetter til revy, teater, 
rundvisning o. lign. vil ikke kunne refun- 
deres ved afbestilling.

Ved afbestilling tidligere end 31 dage før 
afrejsetidspunktet tilbagebetales 50 % af 
rejsens pris.

Ved afbestilling 30 dage (eller senere) før 
afrejsen er hele rejsens pris tabt.

Overdragelse
En afbudsplads kan tidligere end 14 dage 
før afrejsen erstattes af en ny deltager 
mod indbetaling af samme beløb, som  
skal refunderes (eller mangler at blive 
indbetalt af) den person, der har afbestilt. 
Der er kun tale om en afbudsplads, 
hvis den nye deltager er tilmeldt inden
2 dage efter afbuddet. Ved senere 
bestilling betragtes deltageren som 
ny tilmeldt.

Afbestillingsforsikring 
En afbestillingsforsikring koster 7% af 
rejsens pris (min. kr. 75,00 pr. police) 
og dækker i tilfælde af akut, lægedoku-
menteret sygdom hos rejsedeltageren 
selv, ledsager eller nærmeste familie. 
Forsikringen skal tegnes samtidig med 
indbetaling af depositum for at være 
gyldig. Forsikringer kan ikke refunderes 
eller overdrages.

Husk rejseforsikring/hjemtransport-
forsikring samt gyldigt pas og det 
blå EU-sygesikringskort ved rejser 
udenfor Danmark.

Pladser i bussen
Fordeles efter aftale med gruppeleder.

Personlige papirer/penge
Husk (evt.) gyldigt pas og (altid) syge-
sikringsbevis samt at disse skal være 
i håndbagagen og ikke i kufferten. Husk 
ligeledes evt. valuta eller kreditkort til 
ferielandet.

Programændringer
Vi forbeholder os ret til at ændre på 
rejserute, hotel samt helt at aflyse en tur, 
hvis forholdene efter vores skøn gør dette 
nødvendigt. Hvis en tur helt aflyses vil del-
tagerne få skriftligt besked senest 10 dage 
før afrejse og det indbetalte beløb vil blive 
tilbagebetalt. Der kan altid forekomme 
ændringer i rækkefølgen af udflugterne på 
en rejse.

Reklamationer
Evt. reklamationer over hotel eller andet 
vedr. rejsen skal fremsættes på stedet, så 
evt. fejl eller mangler om muligt kan blive 
rettet omgående.

Rejsegods
Husk at mærke al bagage med navn og 
adresse. Vi gør opmærksom på, at rejse-
deltageren ved evt. skade på bagage  
skal meddele skaden til eget forsikrings-
selskab. Bureauet påtager sig intet ansvar 
for glemte sager.


