Tvådagarsresa 21-22 maj 2020 till Gotland
Vi åker iväg torsdagen den 21 maj och kommer hem fredagen den 22 maj.
Redan kl 06.00 startar vi från Bromölla, och hämtar upp på vägen som vanligt, för att ta oss till
färjan i Oskarshamn. Vi tar en bussfika innan färjan. Ta gärna med medhavd mat till färjan som
avgår c:a kl 11.20. Det finns även mat att köpa på färjan för de som önskar. Framme i Visby börjar
vi att besöka Camilla Knektas och ytterligare en trädgård.
Vi bor på Strand Hotel i centrala Visby och efter incheckning besöker vi Visby botaniska trädgård
och får en guidad visning. Trädgården anlades 1855 av den allmännyttiga herrsällskapet Sällskapet
DBW (sällskapet De Badande Wännernas trädgård ), på förslag av magister Hans Petter Gustavsson
Strand och är mycket sevärd.
Efter botaniska trädgården tar vi en kvällspromenad och stannar vid Joda Bar & Kök för middag
(två-rätters). Därefter fortsätter kvällspromenad i vackra Visby under ledning av
Irene Lundgren och Ingvar Nilsson.
Efter en god frukost åker vi kl 8.00 och besöker två trädgårdar i mellersta Gotland. Vi får lunch i
närheten av Visby och mätta och glada besöker vi plantskolan Linds. Innan vi åker till färjan tar vi
en bussfika.
Färjan avgår c:a kl 16.20. Mat på färjan till och från Visby får var och en ta med eller köpa efter
eget behag i färjans café eller restaurang. Vi beräknar vara tillbaka i Bromölla kl 23.00
Priset för resan är preliminärt 2300 kr/pers i dubbelrum (enkelrumstillägg 475 kr). Bussresa, färja,
entréavgifter, två-rätters middag (dag 1) och lunch (dag 2) ingår. På grund av att färjan inte har
fastställt turlistan och priser för våren 2020 förrän i december så är resans pris preliminärt.
Resan är ett samarrangemang mellan Sällskapet Trädgårdsamatörerna, Blekinge och Jämjö
Trädgårdsförening. Mer information kan lämnas av resekommittén Marie Björk (Jämjö
trädgårdsföreningen), Kent Lewén och Roger Lindberg (Trädgårdsamatörerna).
Anmälan sker till Roger Lindberg, mejl: 0455roger@gmail.com eller tel: 0733015142 senast den
15 november 2019. När slutligt pris har fastställts (senare delen av december), kommer information
om program, slutligt pris, passageraruppgifter till färjan etc att meddelas alla som har anmält sig till
resan. OBS Begränsat antal. Datum för anmälan gäller som turordning om resan blir fulltecknad.

