Välkommen till sköna
upplevelse och
träningsdagar för kropp
och själ på Gotland!

Början i Visby och sedan sydöstra sidan...
21/22-25 september 2019
Kom och upplev ”mitt Gotland”. Det är min 26:te sommar som jag är på denna
vackra ö. Det är ju en fantastisk ö som har nästan allt tycker jag och många med
mig. Både Christina, som är med på resan, och jag har fritidsboende på ön så vi
har hunnit se mycket av ön och det vill vi dela till er.
Vi börjar med ett dygn i historiska Visby. Vi tar med er på en härlig promenad runt i Visby; Almedalen,
Botaniska trädgården, Domkyrkan och fina små gränder med rosklädda gamla hus. Kanske tar vi en paus
och äter en Guteglass. 😊
I resan ingår ej denna första övernattning i Visby men jag bokar gärna upp rum åt er. Men vill du komma
först på söndag fm så går det bra. Sen bor vi tre nätter i Villa Alskog, ett fint gammalt
kalkstenshus från slutet av 1800-talet. Den är en nyrenoverad prästgård som drivs av ett ungt
entusiastiskt par från Gotland. Gården liger vackert på en kulle med ett cafe’ och liten shop med produkter
från Gotland. Det finns även ett vackert bubbelbad att tillgå.
Där på sydöstra sidan av ön gör vi utflykter med promenader, långa och korta. Utmed havet för det mesta.
Picknick eller lunch på restaurang. Besök på en kvinnlig hantverksaffär med massor av trevligt, hos
konstnär som har en fin konstutställning och även gammal museiegård.Ethelhems krukmakeri står även
på listan
På morgon och kväll mjuktränar vi kropp och själ. ChiYoPi (Qigong, Yoga och Pilates) och vanlig Qigong
på em. Massage eller annan behandling till extra bra priser erbjuder Christina Lesley.
Du kan också bada Spabad i Villa Alskog.
Vi hämtar i Visby. Dit tar du dig enkelt med flyg eller färjan (anländer runt 15tiden) från Nynäshamn. Dit
går både pendeltåg och buss. OBS om du har åldern inne, boka med pensionärsrabatt på flyget.

Dag 1- lördag
Du tar dig till Visby med färja eller flyg den 11/8 Kanske vill du åka någon dag innan.....
 Vi träffas i Visby och bor på hotell. Vill du bo på vandrarhem gå det lika bra Senare på em den
21/9 har vi en härlig promenad i Visby.
 Äter middag med egen plånbok, promenerar utmed Norderstrand och ser solnedgången över
havet.
Dag 2 – söndag








Om någon deltagare vill ansluta denna dag måste det vara på förmiddagen så vi kan hämta upp
vid färja eller flyg.
Efter frukost åker vi med bil till andra sidan ön.
Stannar till vid Ethelhems krukmakeri, Gotlands äldsta. En fika där?
Vi äter lunch på Närs golfklubb med en härlig utsikt och i samband med det åker vi ut till vackra
halvön Närsholmen med sin säregna natur och promenerar i den savannliknande naturen. Vi äter
en frukt vid den ståtliga fyren.
Incheck på Villa Alskog och eftermiddagen ägnar vi åt samvaro, vila och fika med hembakt bulle.
Kanske en massage? Bubbelbad?
Qigong och stretchövningar på sen em
Middag,
Dag 3 – måndag









ChiYoPi; Qigong, Yoga och Pilates.
Sedan följer frukost.
Vi åker ner till Ljugarn och vandrar utmed havet till Folhammars raukområde. Om vädret tillåter
äter vi medhavd picknic. Om solen strålar dröjer vi oss kvar....
Vi åker till Källingknuten, en butik med verk av en samling kvinnor som tillverkaroch säljer bla
lammskinn, plädar, stengods, träföremål, stickat, kuddar, dukar, plädar, smycken – ja allt möjligt.
Där kan vi fika.
Hem på sen e.m. vila, bubbelpool massage mm
Qigong och stretchövningar
Middag, vid fint väder grillar vi.
Dag 4 - tisdag








ChiYoPi
Frukost
Vi åker till Katthammarsvik. Vi vandrar/promenerar utmed havet på Grogarnsberget och äter lunch
på restaurangen i Herrvik med egen plånbok. Ev konstnärsbesök
Sen e.m. vila, massage, samvaro och en fika
Qigong och stretchövningar
Middag
Dag 5 – onsdag






ChiYoPi
Frukost
Ev liten utflykt till Laus backar på f.m.beror på när ni bokat er hemfärd. Kanske åker vi i två
omgångar till Visby.
Packa och avfärd till Visby. Boka hemfärd från sen fm - em

Priset: 5375kr
 Vi hämtar och lämnar från flyg och färja enl tider vi föreslår
 Promenad ”se Visby”
 Transport Visby – Alskog t o r.
 Transport till alla utflykter

Tre nätter i delat dubbelrum och frukost. (Tillägg för dubbelrum för eget bruk 600kr)
 Två luncher. Tre middagar. Eftermiddagsfika
 Utflykter med promenader
 Välkomstdrink
 Morgon och eftermiddagsövningar ChiYoPi och Qigong
 Du får låna träningsmatta och tillgång till Bubbelbad
 Karin och Christina finns tillhands hela tiden för samvaro, prat och omsorg, och massage
- Massage och Spabehandlingar bokas och betalas separat till Christina
Programmet är preliminärt.
Anmälan och anmälningsagift 2000kr snarast. Dock senast den 3/9. Det är verkligen begränsat
antal deltagare. Minimum med deltagare 7. Återbetalas om resan ej blir av.
Två första som bokar sig får en behandling av Christina, värde 400kr.

Varmt välkomna önskar Karin Roosvall, Endorfinen
och Christina Lesley
och givetvis Villa Alskog
Villa Alskog är en fin gammal prästgård från slutet av 1800-talet. Fina rum där några har egen WC och
dusch, ett rum har delat. Det finns flera WC och duschar att tillgå.
Det unga paret som köpt gården har gjort ett fantastiskt jobb. En jättefin gård!

