
 

 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
KESÄMATKA RUUSUJEN SAARELLA GOTLANTIIN  
Ti – La 06. – 10.06.2023 (5pv) Tukholma-Visby - Gotlanti 
 
 
 

Matkaohjelma: 
Ti 06.06. Lähtö oheisen reitityksen mukaan bussilla Turkuun (lähtöaikataulut tiedotetaan laskutuksen yhtey-

dessä).  Matkan varrella taukoja. Saapuminen Linnasatamaan klo 19.45. Viking Grace lähtee Turusta 
klo 20.55, www.vikingline.fi Majoittuminen hytteihin. Risteilyohjelmaa. 

 
Ke 07.06. Meriaamiainen laivalla. Saapuminen Tukholmaan klo 06.30 (07.30 Suomen aikaan), jolloin poistu-

taan laivasta. Aamusta tehdään Tukholmassa oppaan johdolla kiertoajelu. Kierroksella nähdään tren-
dikästä Södermalmin kaupunginosaa, vanha kaupunki kuninkaanlinnoineen sekä Östermalmin kau-
punginosa, jossa sijaitsee kaupungin ydin. 

  
Siirtyminen bussilla Nynäshamniin. Laivamatka Nynäshamn–Visby klo 11.25–15.00. Majoittuminen, 
n. 3,5km Visbystä meren rannalla, sijaitsevaan Gustavsvikin lomakylän hotellin huoneistoihin (omalla 
sisäänkäynnillä olevia luhtitaloissa olevia 2-hengen huoneistoja, www.visbygustavsvik.se Kuljetus 
myöhemmin sovitun mukaan bussilla keskustaan, jossa mahdollisuus omatoimisesti kierrellä ja kat-
sella sekä nauttia päivällistä.  

 
To 08.06. Aamiainen hotellissa (aamiaispussi huoneisiin). Suomea puhuvan oppaan retki saaren keskiosioon. 

Gotlantia pidetään ruusujen, majakoiden, kalastajakylien sekä raukkien saarena. Aamusta suunna-
taan saaren itäosiin Herrvikin kalastakylään ja tästä edelleen Folkhommarin raukeille. Raukki on kalk-
kikivimuodostelma, joka on aaltojen vaikutuksesta muodostunut kivipilareita tai –kumpareita. 

 
 Päiväkahvit paikallisen erikoisuuden sahramipannukakkujen kanssa. nautitaan Ljungarnissa rannan 

tunnelmissa. Pieni jaloittelutauko. Kahvien jälkeen paluu Roman kylän kautta Visbyyn. Romassa näh-
dään vanhat nunnaluostarin rauniot. Myöhäinen lounas (n. klo 14.15) nautitaan ennen Visbyä.   

 
Lopuksi opas kierrättää ryhmän Visbyn keskiaikaisessa kaupungissa. Kesällä ruusupuuviljelmät vyö-
ryvät torneihin ja kaupungin muuriin. Kiemurtelevat mukulakivikadut ja sievät talot tekevät kaupun-
gin viehättävän. Vapaata aikaa kaupungilla. 

 
 
 
 

 

 

Pe 09.06. Aamiainen hotellissa (aamiaispussi huoneisiin). Paluu mantereelle laivalla Visby-Nynäshamn klo 
07.15-10.30. Paluu Tukholmaan, jossa on mahdollisuus valita jääkö ostoksille ydinkeskustaan Drott-
ningatanin ja Sergelin torin maisemiin vai lähteekö tutustumaan johonkin Djurgårdenin kohteista 
(Wasalaiva, Skansen yms.). Ajo Värtanin satamaan viimeistään klo 15.45. Silja Serenade lähtee Tuk-
holmasta klo 16.45. Majoittuminen hytteihin.  

 
La 10.06.  Meriaamiainen laivalla. Saapuminen Helsinkiin klo 10.30. Paluu bussilla lähtöpaikoille.  
 

Hinta: 475 €/henkilö  edellyttää 30 maksavaa   
 

Hintaan sisältyy: 
 Bussimatkat em. ohjelman mukaan – bussi mukana koko matkan ajan 
 Majoitus Turku-Tukholma Inside2 –hytissä sekä Tukholma–Helsinki B2-hytissä majoittuen (yläkannen sisähytti, 

jossa 2 alavuodetta) 
 Majoitus hotellissa 2-hengen huoneistoissa  
 Meriaamiainen laivalla (2), aamiainen/aamiaispussi hotellissa (2) ja päiväkahvit (1) sekä lounas (1) 
 Suomea puhuvan oppaan palvelut saariretkellä (7-8h) 

 

Hintaan ei sisälly: matkustajavakuutus, muut sisäänpääsymaksut ja ruokailut 
 

Lisämaksusta:  
 1-hengen hytti ja huone 90 €/4 yötä 
 Ikkunahytti laivalla meno-paluuna 30 €/henkilö (=60 €/hytti) 
 Buffet-ruokailu Viking Line meno 38 €/aikuinen sis. ruokajuomat (etukäteen varattuna ja maksettuna) 
 Buffet-ruokailu Tallink Silja paluu 45 €/aikuinen sis. ruokajuomat (etukäteen varattuna ja maksettuna) 

 

Bussireitti: Meno: Siilinjärvi–Kuopio–Varkaus–Mikkeli–Turku satama. Paluu: Helsinki–Mikkeli–Kuopio–Siilinjärvi.  
 

Matkan maksamista ja peruutuksia koskevat ehdot toimitetaan kaikille laskutuksen yhteydessä, ja ne saa kysyttä-
essä matkatoimistolta.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Matkan vastuullinen järjestäjä: 
 

MATKA-MAINIO OY - Nilsiä 
Puh.017–4633666 
henna@matkamainio.fi 


