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GOTLAND 6.-11- juni 2019 
Fugle, Orkidéer, Natur og Kultur 
 
 
 
Det er med stor glæde, at Politiken Plus og Scanbird igen kan tilbyde denne 
rejse til Østersøens perle Gotland. 
  
Gotland er en levende historiebog og hørte til Danmark i mere end 300 år. 
Middelalderbyen Visby var hansestad og centrum for al handel i hele Østersø-
området. I dag er byen kåret af UNESCO som Nordens bedst bevarede middel-
alderby. 
 
På denne tur skal vi koncentrere os om fuglene, hvor vi vil se op til 100 arter, 
den imponerede natur, kulturen og ikke mindst orkidéerne. Gotland er det sted 
i Skandinavien, der huser flest arter, og vi kan se op til 15-20 forskellige. 
 
Scanbird har stor erfaring med områdets fugleliv, orkidéer og kultur. I de 
seneste år har Scanbird jævnligt besøgt området. 
 
Det er ingen forudsætning at have kendskab til fugle eller orkidéer for at kun-
ne deltage i turen. Bare du kan lide oplevelser og natur. Vi vil ikke komme ud 
for længere traveture, så turen er ikke fysisk krævende. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bramgæs 
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Dag 1 København - Gotland 
Vi mødes på Sjælør station ved middagstid. Herefter går turen via Øresundsbroen op 
gennem Sverige til havnebyen Oskarshamn, hvor færgen afgår til Gotland ca. kl. 
20.15. Undervejs gør vi et længere ophold ved Galtsjön rasteplads, hvor cafeteriet 
ligger ned til en idyllisk sø. Her er der mulighed for at købe eftermiddagskaffe eller en 
is. Sejltiden til Gotland er på ca. 3 timer, og her vil være mulighed for at købe 
aftensmad. Når vi ankommer til Gotland, skal vi videre til vores hotel, som ligger i 
Tofta 20 km syd for færgelejet i Visby. 
 

   
Færgen til Gotland Bakkegøgeurt Stor kobbersneppe 

 
Dag 2 Stora Karlsö 
Vi skal på sejltur ud til St. Karlsö, som i dag er et naturreservat, og hvor bilkørsel ikke 
er tilladt. Her skal vi opleve et fuglefjeld med Nordeuropas svar på pingviner, de 
majestætiske alkefugle alk, lomvie og tejst. Alk og lomvie yngler på klippevægge, 
hvor de står tæt side om side på de smalle klippehylder, mens tejsten yngler i små 
klippehuller og ofte ses ligge på vandet. Langs kysten ligger de store edderfugle-
familier og passer deres unger, mens høgesangerens kraftige sang og 
karmindompappens fløjte høres fra skoven. På øens overdrev er hylde-gøgeurt talrig. 
Overalt på øen finder vi storslåede velbevaret natur. 
 

 

   
Torvet i Visby Visby bymur Fruesko 

 
Dag 3 Stockviken, Muskmyr, Hoburgen, Museum og Öja Kirke  
Sydspidsen af øen er helt unik. Vi starter med at besøge Stockviken, hvor vi fra 
fugletårnet kan se adskillige fuglearter som stor kobbersneppe, skeand, knarand, 
havørn, brushane, klyde, strandskade, dværgmåge og digesvale. Næste stop bliver 
mosen Muskmyr. Her står den ejendommelige orkidé flueblomst, hvor blomsterne 
ligner fluer. Ellers skal vi også se efter hvidgul gøgeurt og den elegante lærkefalk. 
Nær Gotlands sydspids finder vi nok den berømteste rauke – en klippeformation –  
”Hoburgsgubben”. Efter frokost besøger vi Lars Jonssons museum. Lars er en af 
verdens bedste fuglemalere og bor på Gotland, hvor han også har fundet inspiration 
til mange af hans fine akvareller. Sidste stop bliver Öja kirke med sine blomsterrige  
kirkeenge, hvor det vrimler med orkideer. Vi kan se langakset trådspore, riddergøge-
urt og ægbladet fliglæbe. I selve kirken kan vi se ringkorset, en type krucifiks, som 
næppe forekommer andre steder. På vej hjem gør vi et kort besøg ved Asger Jorns 
grav, der ligger i den lille by Gröntingbo. 
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Hoburgen Nær Stockviken Öja Kirke 

 
Dag 4 Fårö 
Nordpå ligger Fårö, som tidligere var forbudt område for ikke-svenske statsborgere, 
men i dag er der ikke nogen problemer. Det var her Ingmar Bergman boede, og Olof 
Palme havde sommerhus. Nogle af Gotlands største og smukkeste rauker står idyllisk 
i strandkanten. Langs de stenede strande finder vi mange ynglefugle som havterne, 
dværgterne, stenvender og rødben. På vej tilbage fra Fårö besøger vi et kystområde, 
hvor vi har store chancer for den spitzels gøgeurt, som i Nordeuropa kun findes på 
Gotland.  
 
 

   
Båden til St. Karlsö Tejst  St. Karlsö 

 
Dag 5 Visby og orkidéer 
Vi starter dagen med at besøge Kallgatburg naturreservat, hvor vi kan se efter 
Nordens største orkidé fruesko. I dette område findes også mange andre orkidé-arter 
som tyndakset gøgeurt, sværdskovlilje, rederod, langsporet gøgelilje m.fl.  
Vi ankommer til Visby ved frokosttid og har en stor del af eftermiddage til at opleve 
Gotlands ”hovedstad” Visby, som var hansestad og centrum for al handel i 
Østersøområdet og nok er nordens mest velbevarede middelalderby med sine små 
hyggelige stenbelagte gader omkredset af den flotte bymur. I dag er den indre by 
erklæret verdensarv af UNESCO. I kan opleve Sct. Maria Domkirken, flere kirkeruiner, 
Almedalen, hvor alle svenske politikere mødes en gang om året, eller blot slentre 
rundt på bymuren eller se på forretninger. Oplevelserne i Visby sker på egen hånd, 
således at den enkelte kan prioritere tiden til de forskellige seværdigheder. Sidst på 
eftermiddagen vil der være mulighed for en kort tur til nogle damme, hvor der yngler 
nordisk lappedykker. 
 

   
Rauker Riddergøgeurt Rauke 
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Dag 6 Gotland - København 
Tidlig afgang fra hotellet til Visby, hvor vi skal med en færge kl. 07.15. På færgen får 
vi serveret morgenmad, mens vi sejler mod Oskarsham. Herfra fortsættes mod 
København. Vi gør et stop på vejen, hvor der serveres ”svensk lunch menu”. Sidst på 
eftermiddagen er vi tilbage ved stedet, hvor det hele startede – Sjælør station. 
 
 
 
 
 

Praktiske informationer  
 
Pluspris 9.250 kr. per person i delt dobbeltværelse, pris for andre 10.280 kr. 
Ønsker du enkeltværelse koster det 1.600 kr. ekstra. Depositum 2.200 kr.  
 
I prisen indgår:  
 

• Al transport fra København 
• Delt dobbeltværelse på Hotel  
• 5 x morgenmad,  
• 4 x frokost, (nogle som madpakker) 
• 4 x aftensmad,  
• Sejltur til St. Karlsö 
• Guide fra Scanbird, 2 stk. ved over 40 personer  

 
Nogle frokoster vil være madpakker, vi har med fra hotellet, da der ikke findes nogen 
restauranter i nærheden af vores besøgs mål. 
I prisen indgår ikke aftensmad den første dag på færgen, frokost i Visby, drikkelse 
til måltiderne og personlige fornødenheder. 

 
Tilmelding: Udfyld tilmeldingsskemaet, som du finder under turbeskrivelsen på 
Politiken Plus’ hjemmeside http://politiken.dk/plus/rejser/, herefter får du tilsendt 
en faktura.  
 
Afbestilling  
Afbestilling skal ske skriftligt (mail) til Scanbird.  
• Op til 60 dage før turen beregner Scanbird sig et gebyr på 2.200 kr. pr. person  
• 59 – 30 dage før turen beregner Scanbird sig et gebyr svarende til 50% af 
turens pris.  
• Ved afbestilling mindre end 30 dage før afrejsen beregner Scanbird sig et gebyr 
svarende til turens pris.  
 
Hotel: Vi skal bo på Toftagården, som ligger nær Tofta ca. 20 km syd for Visby. 
Se https://www.toftagarden.se/sv-SE 
 
Naturrejse: På en naturrejse er det den vilde natur, vi skal opleve. Derfor kan 
f.eks. vejret spille en afgørende faktor, i forhold til om vi kan opleve alt, hvad der 
er beskrevet i programmet. Det er dog den risiko, der er, når vi vil opleve naturen 
på dens præmisser.  
Scanbird kompenserer ikke for manglede oplevelser grundet ovennævnte forhold.  
 
Guide: Stig Jensen, du kan læse om Stig på følgende her >>  
 
 
 

https://www.toftagarden.se/sv-SE
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Forsikring  
I prisen er der ikke inkluderet nogen forsikring. I bedes undersøge, hvad det blå 
sygesikringsbevis dækker og eventuelt tegne en tillægsforsikring. Scanbird kræver 
at vores kunder tegner en hjemtransportforsikring, da dette er nemmest for begge 
parter, hvis uheldet er ude.  
En afbestillingsforsikring kan tegnes, hvis dette ønskes. Kontakt f.eks. eget forsik-
ringsselskab, Gouda eller Europæiske.  
 
Informationsbrev: Deltagerne vil ca. 2 måneder inden turen modtage et brev 
med praktiske oplysninger og en fugleliste samt orkidéliste 
 
 
Teknisk arrangør og kontakt  
 

Scanbird ApS  
Telefon: 23 42 34 04  
mail: scanbird@scanbird.com 
 
 
 
 
 

 
 
 Stor regnspove 
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