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Kryssning till Visby
3-4 juni 2009
Enligt den enkät som vi fick in för ett år sedan var det många som ville åka på en 2-dagars resa
igen. Vi nappade på det och har letat resmål och funnit Visby som ett lämpligt mål.. Nu är vi
väldigt tidigt ute men för att få rum under sommarsäsongen i Visby gäller att vi bokar tidigt.
Dag 1 3 juni
Kl 07.45
Kl 08.15
Kl 09.00
Kl 10.05
Kl 11.05
Kl 14.25

Kl 19.00
Dag 2 4 juni
Kl 06.00
Kl 09.00
Kl 11.15
Kl 12.45
Kl 14.45
Kl 15.45
Kl 16.45
Kl 20.00
Kl 20.15

Buss från Uppsala
Buss från Märsta station
Buss från Bromma flygplats
Ankomst till färjeläget Nynäshamn
Båt Nynäshamn – Visby
Vi äter lunch ombord
Ankomst Visby
Vi tar en promenad till hotell Hamnhotellet (ca 200 m) där vi checkar in och
efter det är det fria aktiviteter fram till
Gemensam middag
Frukost
Buss från hotellets parkering till Visby flygplats där vi får en visning
Avgår buss från flygplatsen till Wisby Hotell där vi äter lunch
Guidad tur/ stadsvandring från Donnerplats (utanför Wisby hotell) som
avslutas vid Hamnhotellet / Koggen
Kaffe med saffranspannkaka och vispgrädde/salmbärssylt
Dags att checka in till färjan
Båt Visby – Nynäshamn
Ankomst Nynäshamn
Buss från Nynäshamn till Bromma – Märsta - Uppsala

Vi har bokat för 30 personer på hotellet. Nu gäller det att plocka fram almanackan och boka in
resan.
Din anmälan gör Du till Ulla Holm, telefon 08-591 40282 eller mobil 070-608 7632. Vi måste ha
Din anmälan senast den 23 mars.
Kostnaden för resan med hotell, mat, guidning och studiebesök blir 1 200:-. Avgiften sätter Du in
på vårt plusgirokonto 408345-7 senast 31 mars.
Vi hoppas vi får en trevlig resa!
Hälsningar
Styrelsen

Vi arbetade för dagens flyg

