
 

 

Rejse til Gotland med Cultours for Vartov og Københavns 

valgmenigheder. 

Tidspunkt: Uge 37 fra mandag d. 12.  til søndag d. 18 september 2022  

Bustur med afgang fra København mandag morgen. 

Deltager antal: minimum 30 
 

  
 

Gotland 
 

Kom med på en rejse tilbage i tiden, til en ø, som byder på enestående natur, rige 

fortidsfund og en stor bid af Danmarkshistorien. På den svenske ø Gotland, som var en del 
af den danske konges riger fra Valdemar Atterdag til Christian 4., er der højt til himlen, 

langt mellem byer og flere får end indbyggere! 

 

I dag er øerne svenskernes foretrukne feriedestination, den svenske kongefamilie ferierer på 

Øland og Stockholmerne besøger typisk Gotland, som besøges af stadigt flere og flere 
turister hvert år. Begge øer er udover deres rige historie også kendt for en storslået natur og 

flere solskinstimer end fastlandet. Kom med på en rejse til forunderlige Gotland via Öland! 

 

Din rejseleder, Kathrine G. Bjerregaard, har rejst med grupper til Gotland gennem mange år 

for Cultours, hun har researchet øens omskiftelige historie, ikke mindst den danske tid, og 

kan efterhånden kalde sig “Gotlandsekspert”. Hun er forfatter til en bog om øen: “Gotland & 

Fårö. En historikers personlige guide”. Læs mere om bogen på Cultours ’hjemmeside. 

 

Rejsens største oplevelser: 

• Kalmar Domkirke og Slot 

• Alvaret på Øland 

• Bo på eksklusivt hotel indenfor Visbys massive ringmur 

• Kirkeruiner, stokroseidyl og gode restauranter i Visby 

• Godt 4 stjernet hotel i Visby centrum 

• Storslåede landskaber og enorme landsbykirker 

• Skibssætninger, gravrøser og runesten 

• Asger Jorns grav i Gröttlingbo 



 

 

• Bergmans filmlandskaber på Fårö  

• Drypsten i Lummelundagrotten 

• Langhammar Raukområde 

• Se hele Gotland, når vi krydser øen fra Hoburgsgubben til Langhammer, fra 

Visby til Ljugarn 

 

 

Pris pr. person i kr. 12.000 

Depositum pr. person: kr. 2.000,-  

 

I prisen er inkluderet:  

• Busrejse i moderne langtursbus  

• Alle udflugter, entreer og arrangementer nævnt i programmet  

• Alle skatter, afgifter og gebyrer 

• Dansk ekspertrejseleder 

• Øresundsbro og færge Helsingborg-Helsingør 

• Færge Oscarshamn-Visby t/r 

• Overnatning på godt 4 stjernet centraltbeliggende hotel i Visby 

• Stor morgenmad buffet alle dage 

• 4 frokoster (se program) 

• 4 fællesmiddage (se program) 

 

Udførligt rejseprogram 

Dag 1. Over Øresundsbroen til Visby via Kalmar 

Afgang fra København kl. 8.00. Ingerslevsgade ved DGI Byen eller andet sted efter aftale. 

Vores rejse begynder med en tur over den smukke Øresundsbro til gammelt dansk land, 

nemlig Skåne og Blekinge. Vi gør holdt i Kalmar by for at nyde den smukke Domkirke og 

det imponerende slot. Såfremt vi har tid, kører vi over Ölandsbroen og kører tværs gennem 

naturområdet ‘Alvaret’, som er på UNESCO’s verdensarvsliste over umistelig og særegen 

natur. Herefter fortsætter vi mod Oskarshamn, hvor færgen til Gotland sejler fra. Det 
anbefales at have en madpakke med til kørerturen, og at man spiser aftensmad på færgen. 

Sen aften ankommer vi til hotellet i den centrale del af middelalderbyen, Visby, inden for 

bymuren fra 1200-tallet.  

 



 

 

Dag 2: Hansestaden Visby 

Efter en god morgenmad på hotellet går vi en længere tur i idylliske Visby som med god 

grund kaldes rosernes og vindenes by. Her er gader, der bliver til trapper, skråninger med 
udsigt til Østersøen og smalle stræder med høje pakhuse fra middelalderen. Overalt i byen 

mindes vi om fortidens rigdomme, som blev købt og solgt her på deres vej til København 

eller Novgorod, Byzans eller Finmarken. I byen, som ligger bag en massiv ringmur fra 

1200-tallet, er der 22 kirkeruiner og kun en aktiv kirke, nemlig Maria Domkirken. Efter et 

par timers hyggelig gåtur i stræderne og kig på kirkeruiner besøger vi øens historiske 
museum, Gotlands Fornsal, hvor vi ser på vikingetidsskatte, rune- og billedsten samt 

Valdemar-udstillingen med makabre fund fra Slaget om Gotland i 1361, da Danmark 

erobrede øen. Resten af eftermiddagen er til fri disposition. Man kan spise frokost på 

museet, købe en sandwich ved en af boderne i byen eller spise på en af byens mange små 

restauranter. Vi mødes til fællesmiddag om aftenen (inkl.) 

 

Dag 3. Sydøen 

Gotland er meget mere end Visby. Faktisk er der en skarp kontrast mellem øen og byen, og 

det har der altid været. Nu til dags er det et fredeligt modsætningsforhold, men i 1288 kom 

det til borgerkrig på øen mellem hansestaden Visbys borgere og bønderne uden for den 

enorme bymur. 

På vores tur rundt på Gotlands Sudret besøger vi to storslåede landsbykirker (Öja, 

Grøttlingbo), vi standser også ved Vamlingbo Præstegård hvor Sveriges “Fågelmalar” Lars 

Jonsson bor og arbejder. Vi standser også ved Kattlunds Museumsgård, en storbondegård 
fra 1200-tallet (frokost, inkl.) og ved Gotlands største stenröse, Uggard Rojr og endelig 

“Hobburgsgubben” på øens allersydligste spids. Frokosten nydes på Kattlunds. Hvis vi har 

tid, stopper vi på vores vej retur til Visby ved et gårdsalg eller kunstneratelier. Om aftenen 

er der fællesmiddag. (inkl.) 

 

Dag 4. Nordøen og Fårö. 

Efter morgenmad kører vi mod den svenske filminstruktør Bergmans elskede Fårö, hvor 

mange af hans film er indspillet, og han selv boede til sin død. Sidst på dagen besøger vi 

hans grav ved Fårö Kirke. Undervejs besøger vi også Lummelunda Grottan, Lummelunda 

kirke, Bro kirke og Bunge Frilandsmuseum, der ligger i Fårösund, på vej mod Fårö. Efter 
frokost (inkl.) her ved museet sejler vi til Fårö for at se øens eneste kirke og besøge 

Bergmans grav. Derefter kører vi ud til Langhammar Raukområde før turen går tilbage til 

Visby.  

Fårö er i dag blevet synonym med Bergman, men før i tiden var den mere kendt for sine 

barske mænd, sælfangst og vild natur. Det er på Fårö, man finder de største rauker, de sære 
stenformationer af sandsten med mængder af fossiler i, som findes langs Gotlands kyster. 

Om aftenen er der fællesmiddag. (inkl.) 

 



 

 

Dag 5. Fritid på egen hånd. Hvis I har interesse i ekskursioner i bus, kan det aftales. Bussen 

er til rådighed. 

 

Dag 6. Midtøen 

Efter morgenmaden skal den midterste del af Gotland nydes. På turen stopper vi bl.a. ved 

Högklint, som er øens højeste punkt, og i Gnissvärd, hvor vi ser en skibssætning fra 

bronzealderen og et lille idyllisk fiskerleje fra 1700-tallet. Vi skal også se en imponerende 

skibssætning i Gannarve med udsigt til Karlsøerne, der ligger ud for Gotlands kyst, Fröjel 
kirke og Roma Kloster. Frokosten (inkl.) nydes i Katthramsvik på det gamle røgeri og vi 

tager en kaffepause ved Folhammar Raukområde. Om aftenen er der fællesmiddag på et af 

Visbys ældste gæstgiverier.(inkl.) 

 

Dag 7. Hjemrejse.  

Vores hjemrejse begynder tidligt, idet færgen sejler om morgenen. Morgenmad kan spises 

om bord på færgen (for egen regning), men for de morgenfriske er hotellets restaurant åben 

inden vi kører til færgen.  

Efter tre timers sejlads til Oskarshamn går turen mod København. Rejselederen sørger for 

madpakke til turen (inkl.). Vi forventer at være tilbage i København tidlig aften. 

 

Bemærk venligst, at der kan ske ændringer i programmet pga. uforudsete omstændigheder 

men at rejselederen vil gøre alt for at gennemføre alle programpunkter.  
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