
UTFLYKTER BORNHOLM 
Bornholms guldkorn 650:- 

 

Vi tar bussen norrut mot fiskebyn Hasle och Hammershus medeltida borgruin. Öns främsta sevärdhet tronar pampigt på en klippa och har en  

spännande historia att berätta. I över 500 år utgjorde borgen Bornholms maktcentrum. Här stannar vi till för att höra mer om dess dramatiska 

förflutna och njuta av den hisnande havsutsikten. En klar dag kan du till och med skymta Sverige i fjärran! 

     Nästa stopp är måleriska Gudhjem, som klättrar längs klipporna likt en siciliansk bergsby. Här strosar vi runt och njuter av atmosfären bland 

färggranna korsvirkeshus och exotisk grönska med mullbärsbuskar och stora fikonträd. Vi hinner även med ett kort besök i en av Bornholms fyra 

unika rundkyrkor innan vi återvänder till Rönne genom Almindingens magiska skogslandskap.

Södra Bornholm 650:- 

 

Det här är utflykten för dig som vill uppleva så mycket som möjligt av Bornholm under strandhugget. För att nå vårt första stopp i Svaneke färdas 

vi genom Almindingen, öns största skog med djupa sjöar och sprickdalar. I Svaneke möts vi av charmiga korsvirkeshus och gamla köpmansgårdar. 

Hamnen och staden binds samman av ett myller av små butiker och verkstäder. Titta in i den gamla köpmansbutiken, förse dig med bornholmska 

specialiteter och låt gottegrisen i dig frossa i egentillverkad lakrits, glass, choklad och karameller från stadens bodar. 

     Färden fortsätter genom det idylliska fiskeläget Snogebæk där de gamla fiskarna alltjämt slår sig ner på ljugarbänken i hamnen. I närheten breder 

Dueodde, en av Europas vackraste stränder, ut sig. Här stannar vi till en stund och stoppar tårna i sanden. Den kritvita sanden är så finkornig att 

Napoleon lär ha använt den i sitt timglas. Under turen stannar vi också till vid en av öns fyra vitkalkade rundkyrkor med medeltida anor. Kyrkorna, 

som också är öns kännetecken, fungerade en gång i tiden både som gudstjänstlokaler och tillflyktsorter under tider av oro och plundring.

Smaka på Bornholm 1055:- 

 

Bornholm vimlar av kulinariska höjdpunkter. Turen börjar med ett besök på Vingården Lille Gadegård nära Aakirkeby. Vingården grundades 1995 

och framställde i början jordgubbsvin. De skördade sina första vindruvor 2002 och är idag Danmarks största vingård. Vi ser oss om i lokalerna och 

bjuds även på tre sorters vinprovning innan resan går vidare mot Hallegård Pölsemageri, en gård som specialicerat sig ekologisk korv. Vi går på 

guidad tur och får provsmaka korv. Vi fortsätter resan och stannar till för att strosa runt i de trånga gränderna i pittoreska Svaneke i öst. Den lilla 

handelsstaden är ett känt tillhåll för konstnärer och hantverkare, men här finns också karamellbutiker, ett glassmejeri och Svaneke Brygghus,  

där vi provsmakar den ekologiska ölen och får veta mer om bryggningsprocessen, för att därefter bege oss tillbaka till Rønne igen.

Guidad promenad i Rönne 445:- 

 

Rönne, Rønne på danska, är Bornholms charmiga huvudort och det är också här vi lägger till. Vid kajen väntar en lokalguide på att få ta dig med  

på en guidad tur till fots genom den pittoreska lilla stadens torg och trånga kullerstensgränder. Längs vägen beundrar vi de vackra sekelskifteshus 

som är stadens främsta kännetecken. I slutet av andra världskriget bombades Rönne och en del nya hus fick byggas upp vilket i dag skapar en  

spännande arkitektonisk kontrast. På turen ingår ett besök på anrika Hjorths Fabrik, keramikmuseet där man fortfarande tillverkar stengods på 

samma sätt som man gjort i 150 år. Vill du sträcka på benen i land och få en givande introduktion till vackra Rönne? Då passar den här utflykten dig!

UTFLYKTER VISBY 
Gotland Panorama med Visby 445:- 

 

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 skeppsättningar 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 skeppsättningar. 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 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. 

 

Hop on Hop off sightseeing 320:- 

Upplev historiska och vackra Visby i din egen takt och åk obegränsat mellan Visbys sevärdheter under dagen. Hållplatserna är utvalda turistat-

traktioner såsom Kneippbyn, Lummelunda Grottorna och flera hållplatser längs Visbys ringmur. Bekväma dubbeldäckare som kör utan tak vid 

fint väder. Audio guide finns på svenska, engelska och tyska. Den svenska guidningen läses av Babben Larsson. Gratis wifi ombord. Avgångar var 

60–120:e minut beroende på säsong från busshållplats 1 (Hamnplan) och 2 (Visby färjeterminal).
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Bland rosor och ruiner 260:- 
 
Den medeltida Hansastaden Visby är en av de bäst bevarade i hela Europa. Följ med på en spännande tidsresa genom stadens gränder och smaka 

på öns goda ekologiska glass. Först tar vi bussen till Östercentrum och promenerar längs ringmuren till Dalmansporten, ett av de högsta tornen 

i ringmuren. Härifrån tar vi klivet in i medeltida Visby och stadsdelen Klinten, där vi stannar för att njuta av en strålande utsikt över staden (och 

kanske posta ett och annat Instagraminlägg). Via en lång trappa kommer vi fram till vackra Sankta Maria domkyrka och Botaniska trädgården – en 

oas med färgglada blomster och exotiska träd. Vi traskar vidare längs Visbys kullerstensgator i spåren av de köpmän som en gång befolkade staden. 

Vid glassbaren som bjuder på en av stadens vackraste utsikter stannar vi till för att njuta av den goda ekologiska Guteglassen. Glassen är lokalt  

producerad med naturliga råvaror som salmbär, granskott och saffran. Slutligen tar vi oss ner till gamla Hansahamnen Almedalen, där turen 

avslutas. Den som vill promenerar tillbaka till kryssningskajen, men det går också bra att ta bussen tillbaka från Östercentrum.  

 
Fårö 770:- 
 
Följ med på en härlig heldagsutflykt till mytomspunna Fårö, ett av Gotlands mest kända besöksmål. Dagen bjuder på säregen natur med vind-

pinad tallskog, myrar, ståtliga raukar och långa sandstränder. Med buss tar vi oss norrut till färjeläget i Fårösund och efter en kort färjetur når 

vi den populära ön för dagens höjdpunkter. Vi kör genom det säregna landskapet och gör ett första stopp vid Fårö kyrka från 1100-talet. Här på 

kyrkogården vilar mästerregissören Ingmar Bergman, som bodde på Fårö i över 40 år. Många av hans filmer spelades in på ön med naturen som 

kuliss. Fårös speciella ljus och karga landskap har lockat konstnärer och artister i århundraden. Vi stannar och avnjuter en vällagad lunch innan vi 

fortsätter på små slingriga vägar genom naturreservat och raukområden, förbi lambgift och fiskebodar där guiden tar med dig till flera unika smul-

tronställen runt om på den lilla ön. Efter en stund närmar vi oss Langhammars och Digerhuvuds naturreservat med sina imponerande raukfält. De 

ståtliga kalkstenformationerna har stått här sen urminnes tider och är utan tvekan de mest fotograferade på hela Gotland. Här får du möjlighet 

att gå runt bland de vackra naturliga skulpturerna som ändrar utseende från vilket håll du än tittar. Den ständiga närvaron av havet har satt sin 

prägel på ön med karga hedar och knotiga tallar som trotsigt kämpar mot naturens påfrestningar. På 1800-talet bodde här över 1 000 personer, idag 

endast 500. Både gotlänningarna och turisterna älskar Fårö som varje år har flera tusen besökare. Idag blandas moderna sommarhus med gamla 

kalkstensgårdar och långsträckta stenmurar som avgränsar lammens beteshagar. Namnet Fårö har faktiskt inte det minsta med får att göra även 

om fårskötsel än i dag är viktigt här. Gamla skrifter vittnar om namnet Faroyna som troligen består av orden farväg eller farvatten, och ö. Fårö 

fascinerar och är fullspäckat med upplevelser. Hoppas du får samma känsla som många andra – En gång Fårö, alltid Fårö! Efter en spännande dag 

vänder vi åter mot Visby och tillbaka till kryssningskajen.  

 

Lummelundagrottan, Visby och vackra kustvyer 780:- 

 

Res hundra miljoner år tillbaka i tiden! Dagen bjuder både på vackra kustvyer, svala grottgångar och en promenad genom Visby. Andas frisk luft 

vid havet och fascineras under besöket i droppstensgrottan. Vi njuter av natursköna omgivningar och en lättare lunch vid Lummelundagrottan. 

Från hamnen går turen norrut till det vackra lilla fiskeläget i Nyhamn. Här, precis vid havet, har de genuina fiskebodarna legat sen urminnes 

tider. Det finns fiskelägen så gott som i varje socken på ön och de flesta är mycket välbevarade och en viktig del av Gotlands kulturarv. Väl framme 

i Nyhamn lämnar vi bussen och njuter av omgivningen vid havet runt fiskeläget. Efter en stund går färden vidare till Lummelundagrottan. 

Lummelundagrottan är Gotlands mest besökta sevärdhet och en av öns många naturreservat. Grottan upptäcktes för med än 70 år sedan av tre 

äventyrliga ungdomar från Visby som under nyfikna expeditioner fascinerades av grottan. 1959 öppnades grottan upp för allmänheten och sedan 

dess har besökare guidats ned i den spännande urgröpningen i kalkberget. I Lummelunda utforskar vi de vackra omgivningarna runt grottan och 

gör oss redo för en halvtimmes tur in i berget. Här möts vi av fossiler och droppstensformationer bildade för flera miljoner år sedan. Trots kylan, 

fuktigheten och det kala berget så kan man inte låta bli att fascineras av den välbevarade grottan. Väl tillbaka ute i ljuset efter grottäventyret 

avnjuter vi en lättare lunch innan vi vänder tillbaka in mot Visby. I Visby stannar vi vid Dalmansporten och fortsätter till fots in i den medeltida 

stadsdelen. Från Klinten har man magnifik utsikt över staden och Domkyrkan. Vi går nedför trappan och passerar Sankta Maria Domkyrka som 

byggdes av tyska köpmän i början av 1200-talet. Vi promenerar genom gränder och kullerstensgator, passerar Stora torget och avslutar turen vid 

den medeltida hamnen, numera Almedalen, en vacker park med en fantastik vy över Visbys medeltida stad. Turen avslutas i Almedalen där man kan 

välja promenera vidare i Visby på egen hand och sedan ta dig tillbaka till fartyget till fots eller om du väljer att åka med transfersbussen. 

 
Dagstur till Kneippbyn 410:- 
 
Här finns något för alla – hisnande vattenrutschkanor, åkattraktioner, Villa Villekulla, flera restauranger med god mat och sköna havsvyer. Med 

andra ord, allt som behövs för en skojig heldag med familjen. 

     Busstransport t/r från Visby (avstånd ca 5 km). Turen startar kl 10.30 från Cinderellas hamnplats och åker tillbaka till Visby/Cinderellas  

hamnplats kl 16.00. Om du vill kliva av i Visby centrum/Inre hamnen på tillbakavägen kan du göra det, och sedan promenera tillbaka ca 1,5 km. 

Obs! Resenärer bör vara tillbaka på fartyget senast kl 17.00 (1 timme före avgång). 
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Boge Bränneri 950:- 
 
Följ med på en tur och lär dig mer om ett genuint hantverk med gamla traditioner. Besök två inspirerande och nytänkande företag som med känsla 

blickar framåt med hållbarhet i fokus. Provsmaka dryck och fördjupa dig i ullproduktion som sparar på miljön. Turen startar från hamnen och med 

buss kör vi norr ut till Boge Bränneri. Det lilla genuina bryggeriet är relativt nystartat och här bryggs kryddat brännvin med inspiration från gamla 

recept hämtade från äldre svensk brännvinslitteratur. Drycken bryggs i handknackade kopparpannor och som på gammalt vis tappas varje flaska 

för hand. Under visningen i bränneriet får du lära dig grunderna i destillation och får veta mer om brännvinets historia. Efter visningen avslutas 

besöket med provsmakning av några av de drycker som görs i bränneriet. Nästa stopp bjuder på ännu ett genuint hantverk. Gotlands Strumpfabrik 

är så mycket mer än bara strumpor. Här tillverkas även vackra koftor, tröjor, sockor, mössor, sulor och benvärmare av alla de slag. Med hjälp av 

mekanik och flinka fingrar har de bevisat att det går att tillverka kläder och strumpor i Sverige än i dag – med ull som garanterar sund djurhållning. 

Vi ser hur tillverkningen går till och får chansen att fynda med oss värmande presenter till de där hemma (eller till den egna garderoben för all del). 

Efter besöken vänder vi tillbaka mot Visby och finns det tid över stannar bussen vid en av Gotlands medeltida kyrkor som ligger längs med vägen. 

Bussen återvänder till hamnen efter turens slut. För den som önskar kliva av i centrum finns möjlighet att promenera alternativt kostnadsfri  

transferbuss tillbaka till fartyget. 
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