
Tjohoo!

Gotlands Guideförening åker till Danmark, 24 
– 27 september 2019.

Middag, lunch ingår inte i priset, förutom då det står i programmet. (den 24 och 
27 september)
Hotellfrukost ingår alla dagar.
Vi har lämnat middagarna för alla tre kvällarna öppna, men vi kan vid önskemål  
boka bord för oss på restaurang nära hotellet på ankomstkvällen.
Entréavgifter och guidade turer som ingår i programmet står Guideföreningen 
för.
Tillkommer gör båtbiljetter med Gotlandsfärjan. Var och en tar sig på egen 
hand till Visby hamnterminal.

Tisdagen den 24 september tar vi morgonfärjan 07.30 (samling 06.45) till 
Oskarshamn, för att där hämtas upp av Sundbergs buss, med chaufför Desirée, som 
sedan kör runt på oss i fyra dagar. 
Så på vår första dag äter vi lunch i Karlskrona (ingår i priset), på Restaurang 
Utkiken, med utsikt över vattnet.

Färden går vidare, över Öresundsbron, och ca 18.30 är vi framme vid Hotell 
Cabinn City, på Mitchellsgade i Köpenhamn. Mycket centralt, med gångavstånd till 
Tivoli, Nationalmuseum, Centralstationen (Hovedbanen) mm.

---------------------------------

Onsdagsmorgon den 25. Bussen avgår 09.00 mot Roskilde. Där besöker vi 
Vikingeskibsmuseet, med sina fem vikingaskepp  som hittats i Roskildefjorden. Där 
finns dessutom rekonstruktioner av dessa skepp som de skulle ha kunnat se ut när de 
färdades över haven. Vi får under den guidade visningen även en inblick i hur 
skeppen tillverkades/tillverkas. 

Lunch på museet kl. 12.00. 

Eftermiddagen börjar vi klockan 13.00 i Roskilde Domkyrka. Många blodtörstiga 
guideföreningsmedlemmar vill nog se S:t Göran hugga av drakens huvud (show varje
hel timme). Det finns lite annat att njuta av i kyrkan också.
 
Därefter åker vi tillbaka till Köpenhamn där vi blir avsläppta ca klockan 15.15 



utanför Nationalmuseet i Köpenhamn, nu är tiden fri resten av dagen! 
De som vill kan göra ett besök (inträdet ingår inte) och vandra genom Danmarks 
historia, och se de mest spektakulära fynden från Stenålder till Vikingatid. Bland 
annat visas Uroxen, Solvagnen, Egtvedpigen och Guldhornene. Man kan också välja 
att vandra igenom konstsamlingarna.
Eller kanske bara strosa runt i den stora staden.

-------------------------------------------------

Torsdagsmorgon den 26. Vi startar 08.30 idag, vi ska hinna med mycket! Det
blir en stadsrundtur per buss, vi ser bland annat ”Den lille havfruen”, den lilla 
sagofiguren i brons, som mer än 100 år suttit på ett stenblock i hamnen. (Hon har 
dock blivit både reparerad och uppfiskad ur sjön.) Skulptör Edvard Eriksen, modell 
var hans egen hustru, Eline. 

Sen besöker vi ”Louisiana”, konstmuseet, där de bland mycket annat har en 
permanent utställning med Asger Jorns tavlor. Ni vet, Asger Jorn, känd hos 
gotlänningar, då han faktiskt ligger begravd på Grötlingbo kyrkogård. 

Efter lunch åker vi till Kronborgs slott i Helsingör, ett av UNESCOS världsarv. 
Slottet som blev till för att Erik av Pommern beslöt införa tullavgifter från fartyg i 
Öresund på 1420-talet. Fast då blev det bara en fästning, kallad Krogen. Själva 
slottets grundsten lades i maj 1574 av Fredrik II.
Vi räknar med att vara tillbaka i Köpenhamn ca 17.30.

------------------------------------------------

Fredag den 27. Hemresedag, vi lämnar hotellet 10.00. 
Vårt första stopp idag blir vid Lunds Domkyrka, där vi också blir guidade. 
Vetenskapsradions lyssnare har utsett kyrkan till ett av Sveriges sju underverk. (År 
2007 arrangerades två separata omröstningar av SR P1 och Aftonbladet. Göta Kanal 
vann bägge och Visby Ringmur hamnade på bägge listorna) 
Lunds Domkyrka invigdes 80 år innan S:t Maria i Visby men fick helrenoveras efter 
en katastrofal brand 1234. Alla ombyggnationer och renoveringar under årens lopp 
ger också associationer till vår egen domkyrkas utveckling och utseende.

Lunch vid Mörrumsån. (Ingår i priset)

Eftermiddagskaffe (ingår i priset) i Kristianopel med sin ringmur, då vi också får 
en kort berättelse om själva Kristianopel, som skulle bli dansk huvudstad i östra 
riksdelen innan fredsavtalet blev förhandlat vid den lilla holmen i ån strax norr om 
staden A.D. 1645. 

Tillbaka i Oskarshamn kl. 19.30. Lagom till färjeavgång och eftersnack.
Åter Visby klockan 23:10.



ANMÄLAN, INBETALNING, läs noga igenom allt.
Pris: 4,700: - per person vid min. 30 personer.
Priset inkluderar:
Bussresa. Del i dubbelrum tre nätter med frukost.
Lunch den 24/9 och den 27/9, eftermiddagskaffe 27/9.
Entréavgifter, guidade visningar.

Först till kvarn!
Bindande anmälan görs till: gunilla_laustrom@hotmail.com
Ange vem du vill dela rum med, när du anmäler!

I samband med anmälan betalas också en anmälningsavgift (delbetalning) på 
1700 kr   till Sundbergs Busstrafik AB på bankgiro 5127–2417. 
Viktigt, ange ”guideDanmark” och ditt namn vid betalning.
Anmälningsavgiften återbetalas inte.
Resterande belopp, 3000 kr, betalas senast den 31 juli.  

Vid ojämnt antal anmälda tillkommer enkelrumsavgift för den sist anmälda som 
inte angett resesällskap.

Sundbergs Busstrafik AB erbjuder inte avbeställningsskydd, du bör därför ha en 
personlig reseförsäkring med avbeställningsskydd. Om du inte har reseförsäkring i 
din hemförsäkring bör du kontakta ditt försäkringsbolag och teckna en separat 
reseförsäkring. Observera att i vissa bankkort ingår en reseförsäkring. 
Lagstadgad resegaranti ställd till kammarkollegiet.

Gotlands Guideförening i samarbete med
Sundbergs Busstrafik AB 
Östhammar


