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SOMMARKRYSSNING TILL VISBY

Platser kvar: Fullbokad!
Från: 12.08.2022
Till: 14.08.2022
Fredag – Söndag
3 dagar
Upplev mera!
Gotland rundtur
Med buss åker vi längs med kusten söderut till pittoreska Gnisvärd fiskeläge som en gång i tiden var
en av Gotlands största fiskehamnar. Idag finns här ett flertal fiskebodar bevarade samt ett litet
vackert kapell. Från hamnen ser du den långa härliga Toftastranden som är en av Gotlands mest
kända sandstränder, välbesökt av både lokalbor och turister.
Vi fortsätter turen och stannar till vid Gotlands bäst bevarade skeppssättningar från bronsåldern.
Gotland är Sveriges fyndrikaste landskap när det gäller föremål från bronsåldern och runt om längs
med kusterna finns flertalet bronsåldersgravar såsom stenrösen och skeppssättningar.
Vi vänder tillbaka mot Visby och gör ett stopp vid naturreservatet Galgberget som är ett naturskönt
friluftsområde. Här har du en vida utsikt över havet och längs med kusten där du i söder ser Visby
innerstad med Domkyrkan.
Efter att ha upplevt den gotländska kustremsan och platser från vikingatiden förflyttar vi oss några
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år framåt i tiden till ringmuren och den medeltida Hansastaden Visby. Bussen stannar vid Österport
för vidare promenad längs med ringmuren till Dalmansporten. Via porten tar vi oss vidare in i
innerstaden och stannar vid Klinten för en magnifik utsikt över staden och Domkyrkan.
Efter besök i Domkyrkan fortsätter vi till fots längs med charmiga gränder ner mot Almedalen där
bussen hämtar upp för vidare transfer tillbaka till fartyget. Vill du passa på att njuta lite mer av
Visby kan du istället välja att promenera tillbaka.
Vår buss är med på Gotland. Rundturen startat kl 09.30 från hamnen och tar ca 3 timmar.
Kortare sträckor till fots kan förekomma. Bekväma skor rekommenderas.
Pris: 30 €/person
I priset ingår buss och guidning (på svenska).

Hop On – Hop Off Sightseeing med buss i Visby
Upplev historiska och vackra Visby i din egen takt och åk obegränsat mellan Visbys sevärdheter
under dagen. Hållplatserna är utvalda turistattraktioner såsom Kneippbyn, Lummelunda Grottorna
och flera hållplatser längs Visbys ringmur. Audio guide finns på svenska, engelska och tyska. Den
svenska guidningen läses av Babben Larsson. Bekväma dubbeldäckare som kör utan tak vid fint
väder. Gratis wifi ombord.
Första bussen avgår från hamnen ca. kl. 10.15 (från hållplats 1 Hamnplan och 2 Visby färjeterminal).
Avgångar från hamnen var 60–120 minut beroende på säsong.
Pris: 31 €/vuxen, 17 €/6‒15-år, 0 €/under 6 år
Visa bussföraren din biljett. Du kan hoppa på och av så mycket du vill.
Gratis för barn mellan 0–5 år utan egen sittplats på bussen.

Utflykt till Kneippbyn – Pippi Långstrumps sommarland
I Kneippbyn kan du besöka Pippi Långstrumps hus Villa Villekulla, känt från filmerna om Pippi. Du
kan också välja att tillbringa dagen i vattenlandets många vattenrutschkanor och bassänger. Turen
inkluderar busstransfer tur-retur och entrébiljett till både temaparken och vattenlandet.
Bussen avgår från hamnen kl. 9.45 och tillbaka från temaparken till hamnen kl.15.
Pris: 38 €/pers inkl busstransfer och inträde till Kneippbyns sommar- och vattenland, gratis för barn
mellan 0–2 år utan egen sittplats på bussen.

Upptäck Visby med cykel
Du kan enkelt hyra cykel i Visby genom Gotlands Cykeluthyrning. De ligger centralt i Visby Hamn på
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Skeppsbron 2, ca 400 m från fartyget. En bra utgångspunkt för din resa på ön. Specialpris för Viking
Lines kryssningsgäster mot uppvisande av Viking Lines resebiljett, prisexempel för 3-växlad
korgcykel 120 SEK (ord pris 140 SEK).
Resans pris
A2-hytt: (Fullbokat just nu!)
365 € / person
B2-hytt: (3 hytter kvar!)
335 € / person
Enkelhytt:
+90 € (B-hytt) +115 € (A-hytt)
151 € / ungdom 12-17 år i extra bädd
139,50 € / barn 6-11 år i extra bädd
120 € / barn under 6 år i extra bädd
I resans pris ingår
Kryssningen till Visby i vald hyttkategori
1 x buffet-middag inkl. måltidsdryckerna
1 x sjöfrukost
1 x brunch
Bussresan i luftkonditionerad turistbuss
Chaufförens tjänster
Tilläggspris
Buffet-middag på lördag kväll (förköp):
39 €/vuxen, 14 €/barn 12-17 år, 8 €/barn 6-11 år
Utflykterna i Visby
Bra att veta
För denna kryssning är det obligatoriskt att medta ett giltigt resedokument såsom pass eller
nationellt ID-kort (OBS! ej körkort). Kravet gäller även för barn.
Valuta under resan är svenska KRONOR
Se över ditt försäkringsskydd
Avbokningsvillkor
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På kryssningarna till Visby följer vi Viking Lines specialavbokningsvillkor, viket innebär att man efter
att resan bokats inte har rätt att avboka resan utan läkarintyg.
Om resenären avbokar resan debiteras följande avbokningsavgifter:
a) 75 procent av resans pris, om resan avbokas senare än 45 dygn, men senast 3 dygn innan resan
börjar
b) 95 procent av resans pris, om resan avbokas senare än 3 dygn innan resan börjar.
Dagsprogram
Dag 1
Hemorten – Helsingfors
Oravais Trafiks buss samlar upp med start i Jakobstad, nerresa via Nykarleby, Vasa och
Sydösterbotten.
Viking Lines MS Gabriella avgår från Helsingfors kl. 16.00. Inkvartering i vald hyttklass, samma hytt
hela kryssningen. Buffetmiddag kl. 16.00 (ingår i resans pris).
Dag 2
Visby
Sjöfrukost serveras kl. 06:00-10:00 (ingår i resans pris). Ankomst till Visby kl. 09.00. Vi har hela
dagen på oss att upptäcka rosornas och ruinernas stad Visby, välj om du vill göra det på egen hand
eller på en ordnad tur. Promenadavstånd till Visby centrum.
På Visbys gator och gränder ligger butikerna tätt. Här samsas de stora kedjorna med små och
personliga specialbutiker. Runt Visby löper en ringmur med ursprungligen 44 torn. Muren dateras
till 1200-talet och är fantastiskt välbevarad, domkyrkan St. Maria och Almedalen är några av Visbys
mest kända sevärdheter.
MS Gabriella avgår från Visby kl. 17.00. Vi har ännu en kväll att ta del av fartygets nöjesutbud.
Dag 3
Helsingfors – hemorten
Brunch serveras från kl. 9.00 (ingår i resans pris). Ankomst till Helsingfors kl. 13.45. Bussresa till
Österbotten.
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En heldag i den fantastiska sommarstaden Visby med den medeltida stadsmuren. Upplev under
dagen rosornas och ruinernas stad med bl.a. ringmuren, domkyrkan St.Maria och Visbys många
effektfulla kyrkoruiner.
I resans pris ingår måltidspaketet (1 x buffet-middag, 1 x sjöfrukost och 1 x brunch)
Det förtrollande Gotland har under århundraden lockat såväl hansaköpmän, erövrare som
konstnärer. Viking Line tar dig till öns förtjusande huvudstad Visby. Gå på äventyr på egen hand
eller delta på en guidad rundtur. Eller köp biljetter till temaparken Kneippbyn och hälsa på Pippi
Långstrump. Hennes hus Villa Villekulla ligger också på denna sagolika ö.
Medeltidsveckan
Under lördagen kan vi även uppleva medeltidsveckan på Gotland, ett av Sveriges äldsta och mest
kända kulturevenemang. Sedan 1980-talet har tusentals besökare rest från hela världen för att
uppleva åtta magiska dagar på Rosornas Ö. Alltid söndag till söndag, alltid vecka 32.
En vecka, 500 evenemang och 40 000 besökare. Medeltidsveckan är ett eldorado för alla som gillar
tornerspel, marknader, kyrkokonserter, gatuteatrar, eldshower, sagostunder, vandringar,
föreläsningar och mycket mer. Festivalen pågår huvudsakligen i Visbys sagolika medeltida miljöer,
men även på den gotländska landsbygden. Här kommer du att skratta, umgås och njuta av livet
tillsammans med gycklare, adelsfolk, fattighjon och många fler. Varmt välkommen till Nordens
största medeltidsfestival!
Gabriella — där stil och kvalitet möts
Ombord på Gabriella får du service både på svenska och finska och du reser bekvämt i högklassiga
hytter, vissa med egen balkong. Längs den ljusa restaurangarkaden får läckergomarna sitt lystmäte.
Somriga drinkar, mousserande drycker och kvalitetsöl finns i Club Mar och Upstairs Pub. Du kan
njuta av drycker även på soldäck. Shoppa i Sjöbutiken och Fashion Outlet. Barnen trivs i leklandet
Adventure Island. På Travel Spa njuter du av ansikts- och kroppsbehandlingar gjorda med BABORseriens härliga produkter.
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