
OLISIKO VISBYYN LÄHTIJÖITÄ? 

Matkapäivät: 7-9.8.2022, 3 pv, sunnuntai - tiistai 

Matkan järjestäjä: Pohjolan Matka 

Matkapaketin hinta: 349,00 €

Hinta sisältää: Matkan A-luokan hytissä (2 hlöä/hytti), 2 x aamiainen, 2 x päivällinen 
ja Gotland Panorama-kiertoajelu, kesto noin 3 tuntia.

Matkan hinta edellyttää 10 hengen ryhmää. Kyselemme nyt, saisimmeko näin 
monta lähtijää. Ilmoittautuminen mahdollisimman pian matkavastaaville niin 
voisimme vahvistaa lähtömme. Matka on maksettava viimeistään 13.6.2022.

ALUSTAVA MATKAOHJELMA 

1. matkapäivä, 7.8.2022 
Maihinnousukortit noudetaan Länsiterminaali 2 1. kerroksesta Pohjolan Matkan 
lähtöselvityksestä  alkaen klo 14.15. Europa lähtee Helsingistä klo 15.45. 
Laivamatka kuluu mukavasti nauttien  ravintoloiden tarjoamista herkuista, laivan 
viihdetarjonnasta sekä shoppaillen laivan myymälöissä.  Lapsille laivalla on 
touhua ja mukavaa tekemistä pelien ja pallomeressä sukeltelun merkeissä. Klo  
19.00 illallinen Grade Buffet -ravintolassa.

2. matkapäivä, 8.2.2022 
Aamiainen klo 8.00. Laiva saapuu Visbyhyn klo 09.00 (Ruotsin aikaa). Klo 10.00 
Gotland  Panorama -kiertoajelu. Gotlanti on täynnä ainutlaatuista luontoa, kauniita
maisemia ja kiehtovaa  historiaa. Suomeksi opastetulla Gotland Panorama bussi- 
ja kävelykiertoajelulla pääsemme  nauttimaan tästä kaikesta tutustumalla 
viehättävän Visbyn keskiaikaisen kaupungin nähtävyyksiin  sekä monipuoliseen 
lähiympäristöön. Suuntaamme rannikolle pittoreskiin Gnisvärdin  kalastajakylään, 
jossa sijaitsee muun muassa Gotlannin suurin laivanmuotoinen kivihauta  
pronssikaudelta. Näemme kalastajakylän satamasta myös yhden saaren 
upeimmista ja  suosituimmista hiekkarannoista, Toftan. Kalastajakylästä 



palaamme Visbyyn, jossa pysähdymme  Galgbergetin luonnonsuojelualueella, 
josta näkee Visbyn vanhaan kaupunkiin. Ennen paluuta  satamaan teemme 
kävelykierroksen Visbyssä, jossa bussi jättää meidät vanhan kaupungin  edustalle
Dalmensportenin portille, josta lähdemme kävellen tutustumaan vanhaan 
kaupunkiin.  Jatkamme kävellen keskiaikaisen kaupungin kapeiden kujien kautta 
Almedalenin puistoon, josta on  bussikuljetus takaisin satamaan. Voit myös 
halutessasi jäädä retken jälkeen tutustumaan  omatoimisesti Visbyyn ja palata 
satamaan omatoimisesti.  
Retken kesto noin 3 tuntia. Kierros sisältää kävelyä mukulakivillä, 
joten suosittelemme  mukavia jalkineita ja vesipulloa. Soveltuu lievästi
liikuntaesteisille. 

Visby on oikea elävä pala historiaa: se on sijainnut paikallaan satoja vuosia, ja 
kaupungin  vanhimmat rakennukset ovat peräisin 1100-luvulta. Visbyn vanhat 
puu- ja kivitalot ovat  hurmaavasti hieman vinksallaan ja kukkivat ruusut 
tuoksuvat huumaavasti läpi kesän. Kahvilat ja  ravintolat tarjoavat mutkatonta 
saaristolaisruokaa kohtuuhintaan. Pienet putiikit kutsuvat  kiertelemään ja 
tekemään vaikkapa sisustuslöytöjä. Kävelyretken päätteeksi on mukava 
istahtaa  levähtämään johonkin kaupungin monista puistoista tai hypätä pienen 
turistijunan kyytiin.  Kaupungilla vietetyn päivän jälkeen paluu satamaan ja 
laivaan, joka lähtee Visbystä klo 20.30.  Laivalla tulee olla viimeistään klo 
20.00. Rento lomatunnelma jatkuu Europalla ostosten, laivan  viihteen ja 
ravintoloiden tarjoamien makunautintojen merkeissä. Illallinen klo 20.30 Fast 
Lane - ravintolassa. 

3. matkapäivä. 9.2.2022 
Aamiainen klo 10.00. Merellä vietettävän päivän aikana ehtii tehdä 
ostoksia ja viihtyä laivan  tunnelmassa. Europa saapuu Helsinkiin 16.00.  

MATKAEHDOT & HYVÄ TIETÄÄ 

Matkavakuutus 
Suosittelemme matkustajia ottamaan riittävän peruutusturvan sisältävän 
matkavakuutuksen.

Passi- ja viisumimääräykset 
Matkalla on oltava mukana voimassa oleva passi tai poliisiviranomaisen 
myöntämä voimassa  oleva virallinen henkilökortti. 

Matkan soveltuvuus liikuntarajoitteisille 
Matka soveltuu rajoitetusti liikuntarajoitteisille, ota tarvittaessa yhteyttä toimistoomme. 


