
IDROTTENS Ö
CUP I VISBY

Välkomna till Hansestaden Visby på Gotland. 
Ta gärna med vänner, hejarklack och föräldrar 
för det blir en härlig fotbollshelg med massor av 
spel och roliga aktiviteter. Alla som deltar i arrang-
emang inom Idrottens Ö reser till våra förmånliga 
idrottspriser.  

FOTBOLLSSAMMANDRAG FÖR PARASPORT Matcher spelas 
både lördagen och söndag. Kiosk finns på plats 
och hamburgare finns att köpa på spelplatsen.

TID OCH PLATS Lördag-söndag den 21-22 september  
på Rävhagens naturgräs. 

FÖR MER INFORMATION Kontakta Mikael Persson på 
0702-00 56 23 eller mikael.persson@fcgute.se

ERBJUDANDE RESEPAKET  Se baksidan för paketerbju-
dande med resa, boende, transport och frukost.

För information om resepaketet kontakta 
Daniel Bengtsson på mail 
daniel.bengtsson@destinationgotland.se

20-22 SEPTEMBER 2019 

VÄLKOMMEN TILL GOTLAND – IDROTTENS Ö

IDROTTENS Ö  är ett samarbete mellan Destination Gotland och gotlands idrottsförbund
 i syfte att främja och utveckla idrotten och turismen på ön.
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Under en helg i september bjuder vi in till Idrottens Ö Cup, sammandrag i Mälar-
serien. Visby går från sommar till höst och färgerna går från grönt till gult och oranget. 



Visby Gustavsvik 
 

Visby Gustavsvik ligger vackert beläget vid havet 3 km norr om 
Visby hamn och erbjuder boende i lugn miljö med en fantastisk 
natur precis utanför dörren. De stora öppna grönytorna på om- 
rådet lämpar sig bra för alla slags träningsresor. Intill anläggningen 
finns motionsspår och Strandpromenaden längs med havet är per-
fekt för löpning. Boende i bed & breakfast rum och flerbädds stuga 
eller lägenhet med självhushåll. I receptionen kan man handla 
tidningar och kiosvaror med mera.

Paketresa inför  
sammandrag på Gotland
Färja tur/retur med sittplats i aktersalong.
Boende 2 nätter i Visby Gustavsvik  
Dubbelrum, stuga eller lägenhet 
Frukostpåse 2 morgnar
innehållande: frallor, smör, ost, ägg, 
kaviar, frukt, youghurt
Avresestädning.

Vuxen från 995 kr per/person 
Ungdom från 895 kr per/person

För bokning 

GotlandsResor 
Tel: 0498-201260 eller  
via mail till grupp@gotlandsresor.se
 

Visby Gustavsvik
Översikt 

Läge: 3 km från           
 Visby hamn

Antal bäddar 464

Lgh:   32 st, 40-48 kvm   
 2-3 RoK, 4-6 bäddar

Stuga:  28 st, 86 kvm
 4 RoK, 8 bäddar
 
B&B 56 st, 11 kvm 
 2 bäddar 

Reception:  kl. 7-12, 
 kl. 14-19
Kiosk: Ja 
Bastu: Ja 
Rökfritt: Ja
Wi-Fi: Ja
Strand & bad: Ja
Flygplats:  1 km 

  

    Visby Gustavsvik drivs av GotlandsResor,  Färjeleden 3, 621 58 Visby.
www.visbygustavsvik.se   www.gotlandsresor.se

(t.o.m 26 år)
Vuxen 1095 kr/person 
Ungdom t.o.m 26 år 995 kr/person

fekt för löpning. Boende i bed & breakfast rum och flerbäddsstuga 
eller lägenhet med självhushåll. I receptionen kan man handla 
tidningar och kioskvaror med mera.

VISBY GUSTAVSVIK
Visby Gustavsvik ligger vackert beläget vid havet 3 km norr om Visby 
hamn och erbjuder boende i lugn miljö med en fantastisk natur pre-
cis utanför dörren. De stora öppna grönytorna på området lämpar 
sig bra för alla slags träningsresor. Intill anläggningen finns motions-
spår och Strandpromenaden längs med havet är perfekt för löpning. 
Boende i bed & breakfast rum och flerbäddsstuga eller lägenhet med 
självhushåll. I receptionen kan man handla tidningar och kioskvaror 
med mera.

Paketresa inför sammandrag på Gotland
•  Färja tur/retur med sittplats i aktersalong

• Boende 2 nätter i Visby Gustavsviks semesterby

• Frukostpåse 2 morgnar innehållande: frallor, smör, 
 ost, ägg, kaviar, frukt, youghurt

• Transfer med buss från Gustavsvik till Rävhagen tur/retur

Tonåring 13-19 år  1 090 kr per/person
Ungdom/Vuxen 20 år -  1 250 kr per/person

• Vill man åka 16.40-turen från Nynäshamn ligger paketet på 60 kr 
 extra per/person

•  Vill ni även boka tacobuffé på Gustavsvik gör ni det vi bokningstillfället,  
 125 kr per/person

Visby Gustavsvik
Översikt
Läge:  3 km från
 Visby hamn
Antal bäddar  464
Lgh:  32 st, 40-48 kvm
 2-3 RoK, 4-6 bäddar
Stuga:  28 st, 86 kvm
 4 RoK, 8 bäddar
B&B  56 st, 11 kvm
 2 bäddar
Reception:  kl. 7-12,
 kl. 14-19
Kiosk:  Ja
Bastu:  Ja
Rökfritt:  Ja
Wi-Fi: J a
Strand & bad:  Ja
Flygplats:  1 km

Visby Gustavsvik drivs 
av GotlandsResor, 
Färjeleden 3, 621 58 Visby.
www.visbygustavsvik.se 
www.gotlandsresor.se

boka direkt
Tel: 0771-22 33 50 eller via mail: 
idrottsresor@destinationgtotland.se

IDROTTENS Ö  är ett samarbete mellan Destination Gotland och gotlands idrottsförbund
 i syfte att främja och utveckla idrotten och turismen på ön.


