
 
 

Kryssning till Visby 
Ta Cinderella till Gotland och njut av en härlig svemesterresa med skärgård, hav, god mat, 

tillbakalutad underhållning, och inte minst, en dag i Sveriges sommarpärla Visby. 

 

Res till Gotland för att upptäcka ön under en dag – vi erbjuder olika upplevelsepaket i 

land, både för barnfamiljer och andra Gotlandsnyfikna. Ta våra specialbussar direkt från 

Cinderellas hamnplats till Österport inne i Visby. 

 

Vill du cykla på Gotland? Ta med dig egen cykel utan kostnad. 

Avresedatum: 
15/6, 23/6, 4/7, 6/7, 10/7, 18/7, 20/7, 25/7, 1/8, 3/8 och 8/8. 

Avgångstid kl 17.00 dag 1 och åter dag 3 kl 14.30. 

 

Prisexempel 2 000:- per person 

I prisexemplet ingår 

Tredagarskryssning Stockholm–Visby t/r 

Två nätter med del i Insidehytt för två, däck 5–10 

Svenska Kocklandslagets middagsbuffé inkl vin, öl, läsk och kaffe på 

utresan Skaldjursbuffé inkl vin, öl, läsk och kaffe på returen 

Bokningskod SENVISBY. 

 

 
Anslutningsbuss 
Vi har anslutningsbuss till Cinderella från ett flertalorter 

fr 175:- per person enkel väg. Är ni 35 personer eller fler 

får ni egen buss. 

Förboka våra 
utflykter 

 

 

 

 

Gå in på Vikingline.se/senior, ring 08–452 40 40 eller mejla till senior@vikingline.com 

Reservation för ändringar i utbudet under rådande situation. 
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Att göra - Visby och Gotland 
Upplev det bästa av Gotland. Boka en utflykt på förhand. 

 
 

Utflyktspaket 
mot tillägg 

 

 
 

Visby med smak av medeltid 
Den medeltida Hansastaden Visby är en av 

de bäst bevarade i hela Europa. Följ med 

på en spännande tidsresa genom stadens 

gränder och smaka på mat och dryck 

kryddad med historia vid en unik medeltida 

mötesplats, som tycks vara som klippt och 

skuren ur en film. 

 
 

Fårö – den magiska ön i norr 
En härlig heldag till det mytomspunna Fårö, 

ett av Gotlands mest kända besöksmål. 

Dagen bjuder på säregen natur med 

vindpinad tallskog, hedmarker och myrar, 

ståtliga raukar och långa sandstränder. Med 

buss tar vi oss norrut till färjeläget i Fårösund 

och efter en kort färjetur når vi den populära 

ön för dagens höjdpunkter. 

Gotland Panorama med Visby 
Gotland är en ö av kontraster och visar 

många förändringar i natur och arkitekturer. 

Överallt varvas historiska platser med unika 

naturupplevelser. Besök några väl bevarade 

platser ur Gotlands historia och se mer av 

den karga kalkstenskust som format ön 

genom väder och vind och som gett Gotland 

dess unika natur. 
 

Konstnärernas och raukarnas kreativa 

östra Gotland 
Upplev kreativa östra Gotland under en tur 

som tar dig med tusentals år tillbaka i tiden 

till gamla hantverkstraditioner och raukar till 

nutid och den skaparkraft som flödar på ön. 
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Historiskt med Herman Lindqvist 

Passa på att boka plats på en 

föreläsning 15/6 och ta del 

av Herman Lindqvists historia. Herman 

är författare, föreläsare och journalist 

och det är hans böcker ”Historien om 

Sverige” som har fått många att bli 

intresserade av svensk historia. 
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