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GOTLAND
Roliga minnen för livet

Cykla på Gotland
Äventyr i Visby
Klassaktiviteter
Bo vid havet
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Upptäck Gotland
Äventyr med klasskompisarna

Vi ses på Gotland!

Skolresepaket 3dgr/2n

Det känns som att vara utomlands fast det bara
ligger 3 timmar från fastlandet. Att åka på skolresa ger roliga minnen för livet. Bästa sättet att
ta sig fram på Gotland är att cykla och vill man
krydda skolresan med skojiga aktiviteter har vi
flera att välja på.

Pris från 1120 kr/person.
Pristillägg för båtresan tillkommer.
Boende i flerbädds stugor eller lägenheter.
Frukost varje morgon.
2 middagar i Gustavsvik restaurang alternativ
grillning i egen regi vid grillplatsen nedanför
restaurangen.
Hyrcykel i 3 dagar inklusive cykelhjälm och
stöldskydd.
Bagagetransport.

Praktiskt att veta
Skolresepaketen gäller från åk 1-9.
Skolresa på våren 11/4 - 19/6.
Skolresa på hösten 22/8 - 25/9.
Tillgång till boende: ankomstdagen kl. 15.00
Utcheckning avresedagen senast kl. 11.00
Vid ankomst med färjan går ni till cykeluthyrningen. Vi sköter bagagetransport till/
från Visby Gustavsvik. Vi bokar även buss till
utflykter och aktiviteter.

Boka hos oss
Tel: 0498 - 201260. info@visbygustavsvik.se
Vi bokar er skolresa efter era egna önskemål.
Visby Gustavsvik drivs av GotlandsResor AB.

www.visbygustavsvik.se

Lägerskolpaket
Pris från 750 kr/person.
Pristillägg för båtresan tillkommer.
Samma som i skolresepaketet fast utan måltider.
Stugorna/lägenheterna har kök för självhushåll.

Skolreseaktiviteter
Teambanan på Gustavsvik
Gotland Gokart race
Tors Gård Äventyr
Guidad rundtur i Visby
Kneippbyn Sommar & Vattenland
Guidad tur i Lummelundagrottan
Stadstävlingen med iPad
Utflykt till Stora Karlsö
Bowling & lasertag
Guidad tågtur
Till de flesta aktiviteter kan man cykla, tycker
man det är för långt finns möjlighet att boka buss.
Med reservation för eventuella justeringar.
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Bo vid havet i Visby Gustavsvik
Visby Gustavsvik ligger vackert beläget vid havet, någon kilometer norr om Visby hamn. Från hamnen tar det cirka 10-15
minuter att cykla till Gustavsvik via Strandpromenaden, längs
med havet. Under våren och hösten är det oftast lugnare i
semesterbyn och klassen kan umgås tillsammans utan att
störa andra.

8-bädds parstugor

På de stora grönytorna kan klassen spela fotboll, brännboll,
kubb och intill restaurangen finns möjlighet att spela bordtennis och beachvolleyboll. Utrustning lånas i receptionen där
man också kan handla fika, godis, dricka med mera.
I semesterbyn ligger också Teambanan. Banan är uppbyggd
längs en slinga i skogen med olika stationer, där man i lag tävlar mot varandra i roliga samarbetsövningar. Teambanan kan
bokas som ett tillägg till skolresepaketet.

Interiör stuga
Läge: 4 km norr om hamnen.
Antal bäddar: 510
Lägenheter: 40-48 kvm,
2-3 RoK med 4-6 bäddar
Stugor: 64 kvm, 4 RoK
med 8 bäddar.
Samlingssal: JA
Kiosk:
JA
Bastu:
JA
Pool:
NEJ (Hav)
Bad:
Stranden 100 m
Grillplats: JA
Wi-Fi:
JA

Restaurang
Spelutrustning att låna:
Brännboll, kubbspel,
fotboll, beachvolleyboll,
bordtennis
Avstånd till aktiviteter:
Teambanan 0 km
Stadstävlingen iPad 4 km
Guidad tur i Visby 4 km
Tågtur 4 km
Gotland Gokart 5 km
Bowla med lasertag 7 km
Lummelundagrottan 9 km
Kneippbyn 9 km
Tors gård 9 km

Runt Gustavsvik finns fina skogsområden med motionsspår
och naturstigar och rakt över gatan ligger stranden med en
lång badbrygga ut i havet. Mysiga aktiviteter med klassen är
att bada i havet och grilla på stranden där kvällarna ofta avslutas med en fantastisk solnedgång.
Med närheten till Visby innerstad hinner klassen även utforska
den medeltida staden, promenera ett varv runt ringmuren och
känna historiens vingslag.
I Gustavsvik bor klassen i flerbädds lägenheter eller stugor
medsjälvhushåll. Till varje stuga/lägenhet hör en möblerad
uteplats. Lägenheterna har 2 sovrum (inkl. bäddsoffa i vissa)
och stugorna har 4 sovrum, alla med enkelsängar. Stugorna
och lägenheterna är utrustade med en dusch, wc, spis, ugn,
mikro, kyl, frys, kaffebryggare, vattenkokare, TV och fritt Wi-Fi.
Se fler bilder på
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www.visbygustavsvik.se

Utforska ön på cykel
Bo med cykelavstånd till ringmuren

PROGRAM
Skolresepaket 3dgr/2n
Pris från 1120 kr/person.
Pristillägg för båtresan tillkommer.
Boende i flerbädds stugor eller lägenheter.
Frukost varje morgon.
2 middagar i Gustavsvik restaurang alternativ
grillning i egen regi vid grillplatsen nedanför
restaurangen.
Hyrcykel i 3 dagar inklusive cykelhjälm och stöldskydd.
Bagagetransport.

Lägerskolpaket
Pris från 750 kr/person.
Pristillägg för båtresan tillkommer.
Samma som i skolresepaketet fast utan måltider.
Stugorna/lägenheterna har kök för självhushåll.

Bra att tänka på
- Ta med lakan och handduk
- Tar ni med sovsäck måste underlakan medtagas.
- Ni städar stugorna själva. Om ni önskar, städar
vi era stugor mot en avgift. Slutstädning kan
beställas vid bokning.
- Samlingssal finns att boka, säg till i receptionen.

Dag 1:
Vid ankomsten till Visby promenerar klassen cirka 300 meter
till Gotlands cykeluthyrning i inre hamnen, där era förbokade
hyrcyklar hämtas ut. Bagaget tas om hand av cykeluthyrarna
och körs till Gustavsvik. När alla fått sin cykel bär det av på en
cirka 10-15 minuter lång cykeltur längs med havet till Visby
Gustavsvik.
Väl framme tas klassen emot av personalen som delar ut
nycklar och visar vägen till boendet. När alla kommit på plats
i boendet serveras middag i Gustavsviks restaurang alternativt att klassen grillar hamburgare i egen regi på grillplatsen
nedanför restaurangen. Grilltillbehör hämtas i restaurangen
(2 hamburgare med tillbehör och en läsk per person, grillkol +
tändvätska).

Dag 2:
Frukosten finns i kylen och äts i egen regi. Efter frukosten är
dagen fri för egna aktiviteter. På kvällen serveras middag i
Gustavsvik restaurang alternativt grillning i egen regi på grillplatsen.

Dag 3:
Frukosten finns i kylen och äts i egen regi. Städning av boendet
och utcheckning senast kl. 11.00. Bagaget hämtas vid stugorna
av cykeluthyrningen och förvaras vid Gotlands cykeluthyrning
i inre hamnen. Bagaget hämtar ni sedan i samband med återlämning av era hyrcyklar till cykeluthyrningen. Innan båtens
avgång finns möjlighet för egna aktiviteter innan hemresan
med färjan till Nynäshamn / Oskarshamn.
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Aktiviteter
För färre deltagare än angivet kan eventuella pristillägg förekomma.

Teambanan på Gustavsvik
Pris från 270 kr/person. Tid: 2,5 tim (min. 20 pers).
Populär aktivitet där lagen tävlar mot varandra, i att vara
bäst på att samarbeta. Längs en slinga i skogen finns stationer med övningar som tilltalar de flesta. Här finns allt
från lite mer fysiska övningar som exempelvis ”Planket”
där det gäller att få över laget på andra sidan genom att
lyfta och bära medarbetarna genom hålen som finns i planket. Men på stationer som exempelvis ”Räknekvadraten”
och ”Vågen” gäller det att använda matematiskt intellekt
respektive samlat balanssinne. Det finns även inslag av de
Gutniska lekarna i form av ”varpkastning”. Men i denna
specialversion av varpa gäller det att ha en klar strategi för
att samla mest poäng. Svårighetsgraden på stationerna
väljs utifrån gruppens önskemål. Alla deltar på stationerna
utifrån sin egen förmåga.

Tors Gård Äventyr
Pris från 200 kr/person. Tid: 2 tim (min 20 pers).
Inkl. lunch 270 kr/person. Tid: 3 tim.
Avstånd: 9 km från Gustavsvik.
Här hittar ni något som passar alla i klassen:
Kombinera gärna två aktiviteter med lunch. Avsluta gärna
besöket med ett dopp i det näraliggande kalkbrottet.
Bumperball:
Dela upp er i lag och iklä er de enorma uppblåsbara
bollarna. Spela mot varandra - garanterat svettigt och
roligt. Många skratt och krockar utlovas.
Gladiatorkampen:
Olika aktiviteter beroende på väderlek. 3-i-rad, längdskidor, vertikal bungy-jump med mera.
5-kamp:
Vi laddar med olika grenar där man tillsammans får
kämpa och lösa de olika uppgifterna. Backstapling,
fotbollsdart, bågskytte med mera.

Stadstävlingen med iPad
Pris från 270 kr/pers. Tid: 2 tim (min 20 pers).
Plats: Start Almedalen, 3 km från Gustavsvik.
Varje grupp får med hjälp av en iPad i uppdrag att finna
ett flertal platser i Visby innerstad. På varje plats skall
sen laget tillsammans lösa en eller flera uppgifter. Ni
skall också söka namn på gränder, platser och ruiner.
Samarbete, klurighet, organisation och bildminne är kvalitéer som är bra att ha i gruppen. Aktiviteten stimulerar
både kropp och hjärna och bygger på samarbete.
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Aktiviteter

För färre deltagare än angivet kan eventuella pristillägg förekomma.

Bowling & Lasertag
Inkl. Pizzabuffé från 260 kr/person.
Inkl. Tacobuffé från 275 kr/person.
Plats: Uncle Joes, c:a 7 km från Gustavsvik.
Utmana klasskompisarna på bowling och lasertag. Tävla i
lag eller alla mot alla. Med sensorförsedda västar på kroppen och futuristiska laservapen i händerna jagar ni varandra genom de mörka gångarna. Det finns inte ett dataspel
i världen som kan framkalla den här adrenalinruschen.
Spelplanen är en 460 kvm stor och mörk labyrintbana
endast upplyst av UV ljus och med fluorescerande Sci-fi
motiv målade på väggarna. Musiken gör också sitt för att
göra aktiviteten rolig och spännande. Snabbhet, pricksäkerhet och samarbetsförmåga avgör vem som vinner! Efteråt
tar ni för er av den uppdukade buffén inklusive kall dricka.
För er som undrar över laser och eventuell risk för ögonskada så
är våra vapen helt ofarliga då det inte är en laserstråle, namnet
till trots, som skjuts iväg utan en helt ofarlig IR stråle (samma
teknik som i en vanlig fjärrkontroll).

Sommar & Vattenland
Pris från 285 kr/person. Inkl. lunch från 400 kr/person.
Äventyrsgolf 70 kr/person (min 15 pers. ). Tid: Heldag,
öppet kl. 11-17. Avstånd: C:a 10 km från Gustavsvik.
På Kneippbyn Sommarland & Vattenland finns hur mycket
som helst att göra! Dessutom är det här som det riktiga Villa
Villekulla finns, huset från filminspelningarna är idag ett
museum. På Sommarlandet finns massor av aktiviteter som
hoppslott, gocarts, kanoter, trampbåtar, berg- & dalbana,
lilla fritt fall, en flygande båt och mycket, mycket mer. På
Vattenland finns ett stort utbud av attraktioner. Vågar du testa
vattenrutchbanorna Bullet eller Shark River? Eller vår världs
unika Half-pipe, som vi vågar lova ger kittlingar i magen.
(Vid dåligt väder kan vissa av aktiviteterna/attraktionerna
komma att stängas pga säkerhetsskäl.)

Guidad rundtur i Visby
Pris från 1850 kr/klass. Min 20 pers. Tid: 2 tim.
Plats: Donners plats, 3 km från Gustavsvik.
I Världsarvstaden Visby har människor bott i mer än fem
tusen år och det finns mycket att se och berätta om dess
historia. Rundturen startar från Donners plats där en guide
tar er med på vandring genom stadens gränder och berättar om det spännande medeltida livet och Visbys historia..
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Aktiviteter

För färre deltagare än angivet kan eventuella pristillägg förekomma.

Gotland Gokart race
Pris från 280 kr/person. Tid: 2 tim.
Avstånd: Cirka 5 km från Gustavsvik.
Vi samlas i caféet för genomgång av säkerhet och för att
alla ska få förarutrustning. Alla får köra två gånger var, varje
körning är 10 minuter d.v.s 20 min total körtid. Alla kan köra,
oavsett tidigare erfarenhet.
Pristillägg för korv med bröd inkl. läsk 35 kr/pers. eller
hamburgare med bröd ink. läsk 105 kr/pers.

Upptäck Lummelundagrottan
Pris från 90 kr/person. Tid: 1 tim.
Avstånd: C:a 9 km från Gustavsvik.
Guiden tar er ner i underjorden där bildspel, droppstenar
och gångar väntar. Guideturen tar c:a en timme. Passa på
att besöka Nordeuropas största kvarnhjul. Ta med egen
matsäck eller ät på caféet och en varm tröja till grotturen!

Guidad tågtur
Pris från 2600 kr/klass. Tid: 30 min. Platser 54 st.
Avstånd: Cirka 3 km från Gustavsvik.
Turen startar från Visby hamn och tar cirka 25 minuter. Ur
högtalarna lyssnar du till Gotlands egen stjärnreporter Erik
Larsson, som berättar lite smått och gott om Visby och dess
fantastiska historia. Ett trevligt sätt att se Visby och när du
kommer hem kan du med gott samvete säga att du faktiskt
varit lite kulturell på din skolresa.

Utflykt till Stora Karlsö

Pris från 180 kr/person heldagstur med guide inkl.
båtresa t/r. Tillägg: Lunch 150 kr/person, buss t/r
från 137 kr/person (min 30 pers.). Avstånd: C:a 30 min
från Gustavsvik + 30 min båtresa från Klintehamn.
Stora Karlsö ligger bara en halvtimmes båtresa från
Klintehamn. Ön bjuder på en oförglömlig naturupplevelse,
och det råder ett fridfullt lugn över hela ön. En dagsutflykt
på Stora Karlsö innebär cirka 4,5 timmars vistelse på ön.
Kunniga guider visar dig runt och berättar om öns natur och
historia. En guidetur tar ca 2,5 timmar. Under turen kan du
se öns många blomstrande, vackra och mytiska platser. Efter
rundvandringen finns tillfälle att äta på restaurangen, bada i
havet, besöka museet eller bara ta det lugnt.
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Prislista
Lägerskola

Pris från 750 kr/pers. (inga måltider).

Skolresepaket

Pris från 1120 kr/pers.

Tillägg
Färjeresa enkel tur

Pris från 209 kr/vuxen, från 61 kr/barn

Extradygn skolresepaket

490 kr/pers. (logi, frukost, middag och cykel)

Extradygn lägerskolpaket

305 kr/pers. och natt

Aktiviteter
Teambanan på Gustavsvik.

Pris från 270 kr/pers. Tid: 2,5 tim (min.20 pers.)

Tors Gård Ävenyr
Bumberball, Gladiatorkamp, 5-kamp

Pris från 200 kr/pers. Tid: 2 tim.
Inkl. lunch 260 kr/pers. Tid: 3 tim (min.20 pers.)

Stadstävlingen med iPad.

Pris från 270 kr/pers. Tid: 2 tim (min.20 pers.)

Utflykt till Stora Karlsö

Pris från 180 kr/pers heldagstur med guide inkl.
båtresa t/r. Tillägg: Lunch 150 kr/pers, buss från
137 kr/person (min. 30 p, vid färre antal dyrare)

Kneippbyn Sommar & Vattenland
(min.15 pers.)

Pris från 285 kr/pers. inkl. lunch från 400 kr/pers.
Äventyrsgolf: 70 kr/pers. Tid: Heldag kl. 11-17.

Gotland Gokart race

Pris från 280 kr/pers. Tid: C:a 2 tim.
(avgörs efter gruppens storlek).
Inkl. korv med bröd och läsk 275 kr/pers.
Inkl. hamburgare med bröd och läsk 345 kr/pers.

Guidad rundtur i Visby.

Pris från 1850 kr/klass (min.20 pers.) Tid: 2 tim.

Bowling & lasertag med klassen
Inkl. pizza eller tacobuffé

Pris från 260 kr/pers. inkl. pizzabuffé & dricka.
Pris från 275 kr/pers inkl. tacobuffé & dricka.
Tid: 2 tim.

Guidad tur i Lummelundagrottan

Pris från 90 kr/pers. Tid: 1 timme.

Guidad tågtur

Pris från 2600 kr/klass. Tid: c:a 30 min. Platser 54 st.

Busstransfer Klintehamn
Busstransfer Lummelunda

Pris från 2050 kr per väg.
Pris från 1650 kr per väg.

För färre deltagare än angivet kan eventuella pristillägg förekomma.
Med reservation för eventuella prisjusteringar.

Boka klassresan hos oss
Ring oss på GotlandsResor, vi bokar
er skolresa efter era egna önskemål.
Tel: 0498 - 201260
info@visbygustavsvik.se
www.visbygustavsvik.se

Få tips på sevärdheter och vägbeskrivning till
skolreseaktiviteter, ladda ner Gotland mapapp
som är skapad av Gotlands cykeluthyrning.
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Skolresevillkor
Dessa villkor gäller mellan GotlandsResor AB (GRAB) och för dig som själv eller genom annan träffar avtal med GRAB enligt
vad som angetts i bekräftelsen.
1. DEFINITIONER

Betalning skall erläggas enligt överenskommelse. Om betalningsfristen över-

En grupp föreligger när en beställning av logi – med eller utan måltider – på en

skrids har GRAB rätt att debitera dröjsmålsränta från förfallodagen med gäl-

anläggning omfattar ett sällskap om minst 15 personer som ankommer och/

lande diskonto med tillägg av åtta procentenheter. Vid fakturering tillkommer

eller avreser vid samma tidpunkt. Vid beräkning av antalet gäller det antalsom

faktureringsavgift.

beställaren angett vid beställningstillfället. Beställare är den person –juridisk

GRAB tillämpar förskottsbetalning vid grupp- & skolresebokningar. 75%

eller fysisk – som är betalningsskyldig för gruppbeställningen.

av värdet på beställningen ska vara GRAB tillhanda senast 28 dagar före

En beställnings värde är avtalat pris för hela beställningen eller summan av

ankomst. Erläggs ej förskottsbetalning inom avtalad tid är beställningen inte

beställt antal deltagare multiplicerat med avtalat pris per deltagare och dag,

bindande för GRAB och arrangemanget avbokas därmed.

samt priset för särskilt beställda tjänster.

Definitiv slutfaktura med specificerad moms regleras efter gruppens avresa.
Vid avbeställning skall avräkning från förskottet ske med belopp som bestäl-

2. BESTÄLLNING

laren eventuellt skall erlägga på grund av sen avbeställning. Återstår därefter

Beställning kan ske muntligen eller skriftligen. GRAB skall skriftligen t ex

något belopp av förskottsbetalningen skall detta belopp, med avdrag för

viaelektronisk post, bekräfta mottagandet av en beställning för att denna

bankkostnader eller motsvarande, återbetalas inom sju dagar från avbeställ-

skallkunna åberopas av beställaren eller GRAB. I bekräftelsen bör priset noga-

ningen.

anges och vad som beställts: antal deltagare, måltider samt eventuella övriga

Skulle tvist om beställarens ersättningsskyldighet uppkomma, har GRAB rätt

särskilda önskemål.

att innehålla förskottsbetalningen upp till omtvistat belopp till dess tvistefrå-

Anmärkning:

gan avgjorts.

Senast 14 dagar före första ankomstdatum skall beställaren lämna GRAB en
namnlista över deltagarna med önskemål om rumsfördelning.

6. RESERVATION FÖR PRISÄNDRINGAR
a) Om kostnader för leverans enligt beställningen ökar till följd av höjda skatter, devalvering, myndigheters beslut eller därmed jämförbara omständigheter

3. SÄRSKILDA ÖNSKNINGAR VID BESTÄLLNING
Har beställaren särskilda önskemål vad gäller t ex mathållning eller anpassning av inredning till kunder med funktionshinder, skall dessa framföras redan
vid beställningstillfället. Detsamma gäller om beställaren kräver särskilda
säkerhetsarrangemang.

ärGRAB berättigat att ta ut pristillägg som svarar mot kostnadsökningen.
b) Om GRAB vill reservera sig för prishöjningar av andra skäl än vad som angivits ovan, skall GRAB vid bokningstillfället tydligt ange att prisförändringar kan
komma att ske.
c) GRAB skall omgående informera beställaren när pristillägg sker.

4. AVBESTÄLLNING/ÄNDRING
GRAB skall skriftligen bekräfta mottagandet av en avbeställning, för att denna
skall kunna åberopas av beställaren eller GRAB.
Vid avbeställning / ändring 28-7 dagar före ankomstdatum kommer en avgift
på 100 kr/tillfälle att tas ut. All avbeställning/ändring sker via mail till GRAB
info@visbygustavsvik.se
Vid avbeställning/ändring av hel eller del av grupp senare än 28 dagar före
ankomstdatum skall beställaren ersätta GRAB med 75 % av värdet på beställningen.
Vid avbeställning/ändring av hel eller del av grupp senare än 12 dagar före
ankomstdatum skall beställaren ersätta GRAB med 100 % av värdet på
beställningen.
En vecka innan ankomstdatum låses bokningen och inga avbokningar / ändringar kan göras.
I de fall en beställning innehåller olika ankomstdatum för deltagarna räknas
det tidigaste datumet som angivits i beställningen. Om GRAB drabbas av särskilda kostnader till följd av avbeställningen, utöver värdet av beställningen,
skall dessa ersättas till fullo av beställaren. Detta gäller endast om avbeställning skett senare än 28 dagar före ankomstdatum, såvida inte annat avtalats
mellan parterna

7. FORCE MAJEURE
Strejk, lockout, eldsvåda, pandemi, väsentliga inskränkningar i leveranser eller
andra omständigheter utanför GRABs kontroll, berättigar GRAB att häva avtalet utan skyldighet att utge skadestånd.
8. ANSVARIG FÖR EGENDOM/VÅLLANDE AV SKADA
GRAB har inget strikt ansvar för egendom som förvaras i stugor/lägenheter.
Skulle det emellertid visa sig att anläggningen eller dess anställda handlatvårdslöst eller oaktsamt eller på annat sätt haft skuld i att egendom förkommit eller skadats, ansvarar GRAB för den förkomna/skadade egendomen.
GRABansvarar också för egendom som förvaras i av anläggningen låst förvaringsutrymme.
Om egendomen är av särskilt högt värde måste emellertid anläggningenupplysas om detta. Anläggningen har nämligen ingen skyldighet att förvaraegendom
som är av högt värde och är ersättningsskyldigt för fulla värdet avegendomen
endast i det anläggningen har åtagit sig att ansvara för den. Annan skada som
vållas beställaren genom försummelse från anläggningens sidaskall ersättas.
Beställaren är å sin sida ansvarig för skada som denne själv eller deltagare i
gruppen genom försummelse vållar anläggningen.
9. TVISTER

5. BETALNING/FÖRSKOTTSBETALNING
Beställaren är ansvarig för samtliga enligt beställningen uppkomna kostnader.
Om deltagarna skall betala något var för sig, måste detta godkännas av GRAB.
Uteblir deltagare från beställd måltid, medför detta ej rätt till nedsättning av

För att lösa tvister eller oklarheter vid tillämpning av dessa villkor, står
SHRsAnsvarsnämnd kostnadsfritt till parternas förfogande. SHRs medlemsföretaghar förbundit sig att följa Ansvarsnämndens beslut.

priset.
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