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KESÄINEN, RUUSUNTUOKSUINEN VISBY KUTSUU! 
 

 
Pittoreski hansakaupunki on kauneimmillaan kesäaikaan, ruusujen ollessa täydessä terässä! Keskiaikaisen 
kehämuurin ympäröimä keskusta henkii edelleen vahvasti menneen ajan tunnelmaa. Ruusujen ja raunioi-
den kaupungin kujien pikkutalojen seinustoja ja ikkunanpieliä koristavat asukkaiden ruusuistutukset – ja 
jos niissä ei ole tarpeeksi, voi ruusuja ihastella myös Kasvitieteellisessä puutarhassa (DBW:s Botaniska 
trädgård, DBW tulee sanoista De Badande Wännerna). DBW oli herraseura, joka perusti puutarhan v. 1855. 
Se ei ole suuren suuri, mutta ilmaisena ja kaikille avoimena puistona puutarha on oikein viehättävä kesä-
olohuone ja hyvä piknik-kohde. Fiskargränd aivan kasvitieteellisen puutarhan lähellä on kaupungin suloisin 
kuja tai katu, jonka varrella taloja koristavat pinkit, oranssit ja punaiset ruusut.  
Visbyn ja Gotlannin sijaInti on ollut merkittä-
vien kauppareittien varrella, ja jo viikinkien 
aikaan kaupunki oli vilkas kauppapaikka, jol-
loin kaupungista kehittyi kesskeinen Hansa-
liiton jäsen. Muistona näiltä ajoilta Gotlannin 
museossa näytteillä ovat valtavat hopea-aar-
teet. Kukoistuskausi päättyi v. 1361, kun tans-
kalainen kuningas Valdemar Atterdag valloitti 
kaupungin; Ruotsin vallan alle kaupunki palau-
tui vasta v. 1645. 
Visbyn vanhin säilynyt rakennus on 1100-luvul-
la rakennettu Kruttornet (Ruutitorni), joka on 
myös osa 3,44 km pitkää kehämuuria. Aikoi-
naan Visbyssä oli jopa 17 kirkkoa, joista ny-
kyään jäljellä on ainoastaan Visbyn Tuomio-
kirkko S:ta Maria. Kirkkoraunioita on sitä vas-
toin muurien sisäpuolella kokonaiset 13 kappa-
letta. Kannattaa käydä S:ta Karinin kirkonraunioilla; tämän kirkon rakennutti fransiskaaniveljeskunta ja se 
valmistui v. 1250. Vuosien saatossa kirkkoa laajennettiin, mutta se ei milloinkaan valmistunut täyteen mit-
taansa. 1500-lusvulla kirkko oli sairaalana, minkä jälkeen se sai raunioitua. – Skandinavian parhaiten säily-
neisiin keskiaikaisiin kaupunkeihin lukeutuva Visby merkittiin UNESCOn maailmanperintöluetteloon v. 
1995. Visbyn keskustassa on meidän päiviimme säilynyt n. 150 keskiaikaista taloa. 
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MATKAOHJELMA 

Torstai 8.6. 
Kokoontuminen Katajanokan Viking-terminaalissa iltapäivällä, m/s Gabriella lähtee kohti Gotlantia klo 
16.00. 
Laivalla majoittuminen ulkohytteihin, 2 henkeä/hytti. Kokoontuminen tervetulokuohuviineille. Omaa aikaa 
yhteiseen buffet-illalliseen juomineen. Ilta omaa aikaa. 

Perjantai 9.6. 
Buffet-aamiainen alkaen klo 07.30. 
Saapuminen Visbyhyn klo 09.00, jonka jälkeen päivä omaa aikaa Visbyssä. Mahdollisuus lisämaksusta opas-
tettuun kävelykierrokseen (3,5 h).  
Klo 17.00 Gabriella lähtee Visbystä. 
Kolmen ruokalajin à la carte -illallinen viineineen klo 18.00 (Ruotsin aikaa). 
Illallisen jälkeen vapaa-aikaa. 

Lauantai 10.6. 
Brunssi klo 09.30 (Ruotsin aikaa). 
Saapuminen Katajanokalle klo 13.45. 
 

FAKTATIEDOT: 
Kohde:  Visby 
Matkan ajankohta: 8.–10.6.2023 
Matkan hinta: à 350 €/henkilö 
Hintaan sisältyy: - Helsinki-Visby -risteily valitussa hyttiluokassa 
  – tervetulokuohuviini lähdön jälkeen 

- The Buffet -illallinen ruokajuomineen menomatkalla 
- meriaamiainen (menomatkalla) 
- à la carte -illallinen paluumatkalla (liha-, kala- tai kasvismenu)  
– viinipaketti à la carte -illallisella  
- brunssi (paluumatkalla) 
- polttoainelisä 

Lisämaksusta:  Voit varata lisäelämyksiä Visbyn matkallesi, näille on tilaa vielä:  
• Gotland Panorama, 3,5 h opastettu bussikiertoajelu, à 55 € 
• Hop on-Hop off -kiertoajelu bussilla Visbyssä, à 35 €  

Lue lisää seuraavalta sivulta ja varaa paikkasi s-postitse anne@kontiki.fi, jotta mahdut mukaan! 

Ilmoittaudu risteilylle s-postitse Annina Kanervalle, annina.kanerva13@gmail.com, viimeistään 3.4.2023. 
Ilmoita nimesi, s-postiosoitteesi, puhelinnumerosi, erikoisruokavaliosi (jos ne ovat terveydellisesti 
perusteltuja), hyttikaverisi, syntymäaikasi sotuineen.  
– HUOM! Majoittuminen yhden hengen hytissä ei ole mahdollinen! 
Paikkoja on rajoitetusti, matka täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. 
 
Ystävällisin terveisin 
Kon-Tiki Tours Oy 
 
 
Anne Kajander 
puh. 045 1242003 
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LISÄMAKSULLISET PALVELUT VISBYSSÄ: 

• Gotland Panorama, 3,5 h opastettu bussikiertoajelu  
Opastettu bussiretki vie Visbyn länsirannikolle ja keskiaikaisen Visbyn keskustan kiinnostaville 
nähtävyyksille. Kierroksella käydään mm. Gotlannin rannikon ja viikinkiajan nähtävyyksillä, 
kuten Gnisvärdin kalastajakylässä ja Gotlannin parhaiten säilyneellä laivalatomuksella eli 
pronssikauden haudalla. Palaamme Visbyhyn ja pysähdymme Galgberget-luonnonsuojelualu-
eelle. Sieltä on laaja näkymä merelle ja rannikolle, ja näet Visbyn keskustan etelässä tuo-
miokirkon kanssa. Tämän jälkeen siirrytään Visbyn keskiaikaiseen hansakaupunkiin. Bussi py-
sähtyy Dalmansportenin edustalle, mistä jatketaan retkeä jalkaisin. Kantakaupungissa pysäh-
dytään mm. Kyrkbergetin näköalapaikalla, vieraillaan kaupunkilaisten kauppa- ja kohtaa-mis-
paikalla Stora Torgetilla, päästään ihailemaan Pyhän Karinin kirkon raunioiden arkkitehtuuria 
ja lopuksi kävellään viehättäviä kujia pitkin Almedaleniin, mihin retki päättyy. Suosittelemme 
retkelle mukavia kävelykenkiä. Kiertoajelun aikana mahdollisuus WC:ssä käyntiin.  
Bussi lähtee satamasta klo 9.30 ja palaa sinne retken päätteeksi. Jos haluaa nauttia vielä het-
ken Visbyn maisemista, laivalle voi palata myös kävellen tai transfer-bussin kyydissä Öster-
centrumista (viimeinen lähtö klo 16.00). Retken lippu on esitettävä kuljettajalle.  
Hinta: 57 €/aikuinen 

• Hop on-Hop off -kiertoajelu bussilla Visbyssä  
Vietä päivä kauniissa, historiallisessa Visbyssä omaan tahtiin. Rajattomasti pysähdyksiä Visbyn 
nähtävyyksillä. Bussi pysähtyy Kneippbyssä, Lummelundan luolissa ja useilla pysäkeillä Visbyn 
historiallisen kaupunginmuurin varrella. Katso tästä lista Hop On - Hop Off pysäkeistä (englan-
niksi). Huom. Audio-opastus vain englanniksi, ruotsiksi ja saksaksi (suomenkielistä audio-opas-
tusta ei ole saatavilla). Kierros ajetaan kaksikerrosbussilla, josta on hyvät näkymät. Hyvällä 
säällä bussit voivat ajaa katto auki. Bussissa on ilmainen Wi-Fi. Ensimmäiset lähdöt pysäkiltä 
Visbyn laivaterminaali klo 9.30, 10.00 ja 11.02. Bussit liikennöivät pääasiallisesti kerran tun-
nissa.  
Hinta: 35 €/aikuinen. 
 

Retket toteutetaan, jos niille ilmoittautuu vähimmäismäärä (vaihtelee retkittäin) osallistujia. Viking Li-
nella on oikeus perua retki esimerkiksi poikkeuksellisten sääolosuhteiden takia. Jos retki joudutaan peru-
maan, siitä ilmoitetaan mahdollisimman nopeasti ja maksettu lipunhinta palautetaan. Viking Line pidättää 
oikeuden muutoksiin. 

 


