11.-18.
JUNI
2019

VELKOMMEN TIL
BUSSTUR GOTLAND
Da er det en stor glede å åpne opp for nye deltakere på opplevelsestur til Gotland 2019.
Jan og Elsa Tanggaard, Gro og Arnfinn Løyning har vært på planleggingstur til Gotland. Vi har fått
knyttet gode forbindelser, sett på et ypperlig sted hvor vi kan bo, og fartet rundt på den solrike øya
fra nord til sør. Dere som har tenkt å bli med på neste tur 11.-18. juni 2019, kan glede dere.
Vi skal bo 2 mil sør for Visby. Lena og co vil gjøre alt de kan for at vi skal kjennes oss hjemme på
«Tofta Strandpensionat». Dette er et eldre strandpensionat med en sjarmerende stil. Vi kommer til å
bo på «enkle» dobbeltrom (med to enkeltsenger), hvor alle har dusj og toalett på rommet. Stedet
har flere bygninger, men vi kommer til å bo på bygget med de største rommene. 24 dobbeltrom.
Hvis det blir behov for flere rom, vil vi få tildelt rom i nabobygget.
Stedet har spisesaler med vakker utsikt over sanddyner og havet i horisonten. Det er deilige
terrasser flere steder på området. Vi kan ikke ordne frokost hver for oss slik vi har gjort på tidligere
turer, så frokost er inkludert i prisen. Middag kommer vi til å spise på stedet. Lunsj kommer i tillegg
til turprisen.
På neste side finner dere mer informasjon om vår planlagte reise. Når det gjelder endelig pris og
siste detaljer av opplegget, kan vi ikke få det klart før litt ut på nyåret. Fergeselskapene legger ikke
ut endelig pris og ruteplan for sommeren før litt ut i 2019.

Selv om det er lenge til juni 2019, er mye allerede klart.
1. Vi kan glede oss over at Jan Ivar Nilsen blir med oss som tur-pastor også på denne turen. Topp!
2. Turen starter på Fredtun tirsdag 11. juni (tredje pinsedag) kl 10.00 Forkurset (turen er et reisekurs
ved Stavern Folkehøyskole.) blir på Fredtun.
3. Ferge 15.20 Sandefjord-Strømstad med middagsbuffet. (forbehold om endring av rutetider)
4. Overnatting i Sverige (kan bli Jönköping) Litt avhengig av hvilken ferge vi kommer til å ta.
5. Onsdag 12. Ferge enten fra Oskarshamn eller Nynäshamn ca kl. 11.30. Ankomst Visby ca 15.00
6. Guidet tur i gamlebyen i Visby etter ankomst. Middag på Tofta ca kl. 18.00
7. Torsdag 13.-mandag 17. Turer fra Fårö i nord, til den sydligste spissen av Gotland. Det blir tur til
en del av Gotland som minner om ørkenområder i Afrika. Vi skal se på noen av de mange
middelalderkirkene på øya Vi skal kjøre på en vakker panoramavei ved solnedgangen og se på
sjarmerende små fiskelandsbyer. Lørdag planlegger vi å dra tilbake til Visby og ha god tid i den
berømte gamlebyen. Søndag planlegger vi å feire gudstjeneste i en av de vakre kirkene.
8. Mandag ved formiddagstid tar vi så fergen til fastlandet igjen. Turen tar drøyt 3 timer, så da kjører
vi langt inn i Sverige og overnatter på et hotell ikke så veldig langt fra Strömstad.
9. Tirsdag får vi litt tid til å handle og rekke fergen fra Strömstad kl 12.00. Det betyr at vi kan ha vår
fire timers etterkurs mandag ettermiddag/tidlig kveld. Vi regner med å avslutte ca kl.19.00

PRIS FOR TUREN.

Med utgangspunkt i 40 deltakere og fergepriser ca slik som prisene har vært i 2018, blir prisen for denne 8
dagersturen ca 7200-7500,-kr. Prisen inkludere halvpensjon. (frokost og middag)
PÅMELDING:
1. Påmelding skjer via www.stavernfhs.no Påmeldingen åpner onsdag 10.10. kl 10.00. Deltakerne tas opp i
den rekkefølge de melder seg på. Vi bruker «først til mølla prinsippet». Påmeldingsavgift. kr 1000, pr person,
innbetales til konto 2510 09 51331 Merk Gotland 2019, når deltakelsen er bekreftet i egen mail. (ikke den som
mottas som en kvittering for påmeldingen. Den sendes automatisk ved påmelding.) De som melder seg på 10.
oktober eller senere får en egen bekreftelse i mail fra Arnfinn Løyning
2.

Ved avmelding etter 1. februar refunderes ikke påmeldingsavgiften.

3. Har dere spørsmål, så kontakt kortkursansvarlig ved Stavern folkehøyskole Arnfinn Løyning på mail
arnfinn@stavernfhs.no eller mobil 93426101
Gotlandshilsen Jan og Arnfinn

