
PANORAMA-KIERTOAJELU VISBYSSÄ 

Suomeksi opastettu bussi-
kiertoajelu viehättävässä 
Visbyssä sekä kaupungin 
lähiympäristössä. Retki kulkee 
Visbyn kaupungin kehämuurin 
viertä ja suuntaa tämän 
jälkeen rannikkoa pitkin 
Krusmyntan puutarhalle, 
jossa voi kuljeskella tuoksu-
vassa yrttitarhassa ja ostaa 
mukaan siellä kasvatettuja 
yrttejä sekä teetä. Alueella on 
myös kahvila/ravintola. 
Seuraavaksi käydään 
ihastelemassa maisemia Galgbergetin luonnonsuojelualueen näköalapaikalla, jyrkänteeltä on kaunis 
näkymä Visbyn vanhaan kaupunkiin. Ennen paluuta takaisin satamaan lyhyt pysähdys vielä Visbyssä 
Almedalenin Puistossa. Retken kesto n. 3 tuntia. 

Retki soveltuu myös lievästi liikuntaesteisille. 

Lähtö satamalaiturilta: klo 10.00 Tämä sisältyy Leppävaaran Eläkkeensaajien matkan hintaan 

(Hinnat: Aikuiset 28 €, lapset 3–16 v 17 €, lapset 0–2 v ilmaiseksi (paikkavaraus tarvitaan)) 
 

VISBYN KAUPUNKIKIERROS KÄVELLEN 

Onko Visby sinulle uusi 
tuttavuus? Tutustu kätevästi 
kaupunkiin kävelykierroksella 
paikallisoppaan johdolla. 
Suomeksi opastettu kävely-
kierros viehättävässä Visbyn 
kaupungissa.  
Kierros alkaa Visbyn kenties 
tunnetuimmasta ja 
suosituimmasta puistosta, 
Almedalenista, jossa sijaitsee 
myös Olof Palmen 
muistomerkki.  
Kuljemme suloisen 
ruusukujan Fiskargrändin ja kehämuurin vanhimman tornin, Ruutitornin, kautta kasvitieteelliseen 
puutarhaan, joka on todellinen ruusujen keidas. 1850-luvulla perustetun puutarhan kokoelmiin kuuluu 
ruusujen lisäksi useita kasveja, jotka eivät yleensä näillä leveyspiireillä viihdy: viikuna, jalopähkinäpuu, 
kyyhkyspuu, magnolia ja lännentulppaanipuu. Kierros jatkuu noin 1225 rakennetun Pyhän Marian 
tuomiokirkon luo, joka on säilynyt lukuisten valloittajien hyökkäyksistä. Käynti tuomiokirkon sisällä, 
mikäli seremoniaa ei ole käynnissä. Kirkolta kävellään Vanhankaupungin pienten kujien kautta takaisin 
Almedalenin puistoon. Bussikuljetus satamasta Almedalenin puistoon ja kierroksen jälkeen takaisin 
satamaan. Retken kesto bussikuljetuksineen yhteensä noin 2,5 tuntia. 

Kävelyä myös Vanhankaupungin mukulakivillä, joten suosittelemme mukavia jalkineita. Ei sovellu 
liikuntaesteisiille. 

Lähdöt satamalaiturilta: klo 9.00, 9.30 ja 14.00 
Hinnat: Aikuiset 18 €, lapset 3–16 v 10 €, lapset 0–2 v ilmaiseksi (paikkavaraus tarvitaan) 

Retken toteutuminen edellyttää minimimäärän osallistujia. Pidätämme oikeuden muuttaa tai perua retken, mikäli esimerkiksi 
sääolosuhteet estävät retken toteutumisen. Mikäli retki jostain syystä joudutaan perumaan, ilmoitamme siitä niin pian kuin 
mahdollista ja retkimaksu palautetaan. 
 



LUOTEIS-GOTLANTI JA TIPPUKIVILUOLAT 
Suomeksi opastetulla retkellä 
suunnataan kohti pohjoista ja 
saaren maalaismaisemia, läpi 
metsien ja niittyjen, jossa 
lampaat laiduntavat vuoden 
ympäri. Teemme opastetun 
aikamatkan 400 vuoden 
taakse, Lummelundan 
tippukiviluoliin, jotka ovat 
taatusti elämys kaikenikäisille. 
Seuraavaksi pysähdymme 
Brissundin kylässä pienessä 
rannalla sijaitsevassa 
Krusmyntan puutarhassa. 
Täällä voit kierrellä yrttipuutarhassa ja ostaa yrttejä, teetä, matkamuistoja ja paljon muuta pienestä 
puutarhamyymälästä. Alueella on myös kahvila/ravintola. Käy kävelyllä kapeaa polkua pitkin alas 
puutarhan takana olevalle hiekkarannalle. Upota paljaat jalkasi hiekkaan ja nauti merinäköalasta.  
Retki päättyy Visbyn kaupungin kautta takaisin satamaan. Kesto noin 3 tuntia. 

Suosittelemme mukavia jalkineita sekä luolavierailun ajaksi myös takkia (lämpötila n. +8°C).  
Ei sovellu liikuntaesteisille. 

Lähdöt satamalaiturilta: klo 9.00 ja klo 14.00 
Hinnat: Aikuinen 40 €, lapset 3-16 v 26 € 
Lapset 0–2 v ilmaiseksi (paikkavaraus tarvitaan). 

Retken toteutuminen edellyttää minimimäärän osallistujia. Pidätämme oikeuden muuttaa tai perua retken, mikäli esimerkiksi 
sääolosuhteet estävät retken toteutumisen. Mikäli retki jostain syystä joudutaan perumaan, ilmoitamme siitä niin pian kuin 
mahdollista ja retkimaksu palautetaan. 

 

GOTLANNIN KAUNIS LÄNSIRANNIKKO 
Näet Gotlannin länsirannikon 
upeita luonto- ja meri-
maisemia sekä historiallisia 
paikkoja ja keskiaikaisen 
kirkon.  
Suomeksi opastetulla retkellä 
suunnataan kohti Gotlannin 
länsirannikon upeita luonto- 
ja merimaisemia ajaen 
pienten ja historiallisten 
pitäjien (Vall, Mästerby, 
Sanda) kautta Fröjelin 
rannikkokylään.  

Mästerbyssa pysähdytään muistomerkille, joka on pystytetty gotlantilaisille talonpojille, jotka hävisivät 
yhden keskiajan merkittävimmän taistelun tanskalaisia vastaan vuonna 1361. Fröjelissä vierailemme 
kauniille sijainnille rakennetussa keskiaikaisessa kirkossa ja ihailemme merellä siintäviä Stora Karlsön ja 
Lilla Karlsön lintusaaria. Matka jatkuu kohti pronssikauden aikaista kivistä koottua Gannarven hautalaivaa. 
Pysähdys kahville (sis. hintaan) 1800-luvulta peräisin olevalle Stelorin kartanolle Västergarniin.  Retki 
päättyy Visbyn keskiaikaisen kaupungin kehämuurin kautta (Dalmansport) takaisin satamaan.  

Kesto n. 4 tuntia. 
Retki sisältää kävelyä, joten suosittelemme mukavia jalkineita.  
Soveltuu myös lievästi liikuntaesteisille. 

Lähdöt satamalaiturilta: klo 14.00 
Hinnat: Aikuiset 45 €, lapset 3–16 v 27 €, lapset 0–2 v ilmaiseksi (paikkavaraus tarvitaan) 

Retken toteutuminen edellyttää minimimäärän osallistujia. Pidätämme oikeuden muuttaa tai perua retken, mikäli esimerkiksi 
sääolosuhteet estävät retken toteutumisen. Mikäli retki jostain syystä joudutaan perumaan, ilmoitamme siitä niin pian kuin 
mahdollista ja retkimaksu palautetaan. 


