
Inbjudan till Gotlandsträff 3  till 5 juni 2011

Anmälan görs genom att sätta in 1500kr/person på föreningens bankgiro konto 5445-6769

och att man dessutom mailar till mig (nils@winkonsult.se) och Lars (lars.levin@glocalnet.net) 

då man gjort detta. 

De 15 första bilarna får färjebiljetten betald av klubben.

Frågor går bra att göra hos mig, 070-6687352.

Senast 15/5 skall en anmälan vara klubben tillhanda med följande data på deltagare 

skall namn, kön samt födelsedatum  (ej personnummer) anges, färjebolaget kräver detta. 

Reservation för ändringar i detaljprogrammen.

Viktigt: Vi kommer att äta utomhus på Fårö på lördagen (grillning). Så det gäller att ha

kläder om det är dåligt väder. Även regnkläder om så skulle vara fallet.

Total körsträcka alla tre dagarna är ca 25 mil.

Nisse

Fredagen den 3 juni

Tidpunkt Text Kommentarer

09:45 Samling vid infarten till Nynäshamn. Lars 

Levin är ledare.
På Lidl.s parkeringsplats alldeles innan färjeterminalen. 

Vid rv73. Detaljerade instruktioner kommer senare

10:00 SHARP! Avfart till Gotlandsterminalen Körning i kortege med Lars i spetsen.

10:10 ca Incheckning
Samlad incheckning. Därefter kommer gruppen troligen 

att splittras och hamna på olika ställen på bildäck. Vid 

incheckningen får varje resenär en platsbiljett.

11:05 Avgång från Nynäshamn Alla har plats i "aktersalong". Det är lika med 

numrerade vilstolar (platsbiljetten!) akteröver på däck 7 

på båten. 

Lunch ombord (betalas ur egen ficka)

Midskepps på däck 7 ligger "Restaurangtorget". Där 

finns dagens plus lite annat. Vi får troligen ta våra 

brickor och sitta i vilstolarna och äta eftersom det är 

fullt vid borden runt "Restaurangtorget" (dessa säljs 

som "Ekonomiplatser"). Det finns också "Bistrobaren" 

med hamburgare och korv. Den ligger i aktersalongen 

på babords sida (vänster i fartygets färdriktning).

Ev eftermiddagsfika ombord (betalas ur egen 

ficka)

14:15 Dags att gå ner till bildäck
(Ropas ut i högtalarna. Ni har gott om tid på er...)



14:25 00:45 Ilandkörningen börjar. Individuell körnng till 

"Träffpunkt Gotland" (tydligt skyltat) där 

Nisse, Anita och Carl möter upp.
Vi kommer inte att kunna köra av tillsammans utan alla 

följer med strömmen individuellt ut på Färjeleden. 

Försök inte vänta in andra utan kör lugnt och fint med 

strömmen! Det är kaotiskt ändå på bilplan. 

Träffpunkten ligger uppe i backen på Färjeleden. 

15:10 00:30 Avresa från Träffpunkten till 

Lummelundagrottorna
Färden går runt Visby Ringmur ner till Norra 

Strandpromenaden som vi följer längs havet ut till 

Snäck. Därefter upp till lv149 för fortsatt tur till 

Lummelunda längs havet norr om stan.

15:40 00:10 Ankomst Lummelundagrottorna Parkeringen ligger nere i backen. Tag med varma kläder, 

det är bara 8 grader...

15:50 01:00 Guidning startar

16:50 00:10 Guidning avslutad

17:00 00:20 Avfärd mot Lickershamn Vi fortätter lv149 norra kustvägen till fiskeläget 

Lickershamn. 

17:20 00:05 Ankomst Lickershamn I Lickershamn tar vi en kort paus och ser Gotlands 

största rauk "Jungfrun" på håll.

17:25 00:25 Avfärd mot Hångers källa
Vi tar av från lv149 mot Hangvar och vidare in på ön.

17:50 00:15 Ankomst Hångers Källa
En liten speciell plats där psalmen "En blomstertid 

kommer" är komponerad (enligt sägen...)

18:05 00:15 Ankomst Ganns ödekyrka Alldeles intill ligger en av de fyra ödekyrkor som finns på 

Gotlands landsbygd. Kyrkan övergavs redan på 1400-

talet.

18:20 Incheckning Grannens Vandrarhem i Lärbro

19:30 Middag på vandrarhemmets restaurang

Lördagen den 4 juni

07:30 Frukost på Grannen

08:30 Avfärd till Fårö. Vi kommer att vara utomhus 

hela dagen. Varma kläder. Vi kommer att äta 

lunch utomhus oavsett vad det blir för väder.
Vi måste komma iväg tidigt innan köerna till Fåröfärjan 

börjar. Är det dåligt väder kan vi ev åka lite senare - då 

är det inte så mycket folk.

(Ännu ej detaljplanerat program på Fårö)

Lunch utomhus och för delvis egen kraft...

kväll Middag på Vandrarhemmet (igen)

Årsmöte på Vandrarhemmet

Söndagen den 5 juni

07:30 Frukost på Grannen

08:40 00:20 Avresa från Lärbro

09:00 01:00 Ankomst Bläse Kalkbruk (museum), Guidning 

startar



10:00 00:25 Avfärd Bläse Vi kör på småvägar Fleringe-Rute och därefter 

lv148+lv147

10:25 00:10 Kort stopp vid dagbrottet i Slite

10:35 00:40 Genom Slite och därefter söderut lv148 Efter en sväng genom Slite åker vi Othem-Tingstäde-Bro-

Väskinde

11:15 00:45 Kaffe och räkmacka på 59:ans fik I Väskinde. Här finns också en samling av gamla 

bensinpumpar mm

12:00 00:20 Avresa  Vi kör 148:an vidare till Visby där vi tar ringleden 

söderut till Högklint vid havet

12:20 00:15 Ankomst Högklint Vi tar ett kort stopp och går ut på Klinten. 

12:35 00:05 Avresa till Bjers gård, Västerhejde

12:40 00:20 Gotländsk sparris! Vi får en liten guidning på sparrisfälten och vi får också 

köpa sparris om vi vill

13:00 00:15 Avresa, fortsatt färd in till Visby
Vi parkerar bilarna vid lasarettet norr om ringmuren

13:15 00:15 Parkering, fortsätter till fots till Stora Torget

13:30 01:00 Lunch vid en av restaurangerna vid Stora 

Torget

14:30 02:00 Vår Visbyguide möter upp

16:30 Guidningen avslutas i Almedalen

Promenad längs havet tillbaka till bilarna

17:00 Avresa från parkeringen

17:20 Ankomst färjeterminalen, incheckning

18:15 03:10 Färjan avgår till Nynäshamn

21:25 Ankomst Nynäshamn

Kostnad per person vandrarhemmet Grannen 

2 nätter inkl frukost samt konferensrum en 

kväll, exkl lakan

Lakan kan hyras på plats (betala själv)


