
Den säregna naturen
Låt dig inspireras av hemlighetsfulla
grottor, fantasifulla raukar och långgrunda
stränder. Upplev karga alvarheder och
blomstrande orkidéängar eller besök ett av
Gotlands många fågelreservat.

Historia
För den historieälskande finns det hur
mycket som helst att hitta på. Ta dig
tillbaka i tiden genom att vandra kring den
tre kilometer långa ringmuren eller lev som
en riktig viking i vikingabyn i Tofta. Under
en vecka i augusti lever hela Visby upp i
en medeltida skepnad. Ströva runt på
medeltida marknader, titta på medeltida
dräkter och vara åskådare på någon av de
spännande tornerspelen.

Det konstnärliga Gotland
Det är ingen tillfällighet att finns många
konstnärer och formgivare på Gotland.
Den gotländska miljön fungerar utmärkt
som inspirationskälla. Konstutställningar,
möbeldesign, keramik och glasbruk är bara
några exempel på vad ön har att erbjuda.

Musik, teater och film
Ruiner, ringmur, grottor och hav skapar en
naturlig förutsättning för att musik och
teaterliv ska kunna blomstra. Ingen kan
neka att det är en speciell känsla att gå på
en teaterföreställning eller konsert i en utav
Visbys många ruiner. Det är inte för intet
som kända filmer som Pippi Långstrump
och Jönssonligan har spelats in på Gotland.
Att få titta på Pippis hus i Kneippbyn är en
stor upplevelse för de flesta barn.

Soligaste platsen i Sverige
Är du ute efter en sol och bad semester
men inte känner för att resa så långt så är
Gotland ett utmärkt alternativ. Gotland är i
genomsnitt det landskap som har flest
soltimmar i Sverige. Längtar du efter att
känna len sand under fötterna och att ta ett
dopp längs en långgrund strand, åk till
Tofta strand eller Sudensand på Fårö.
Medan solen går ner kan du gå på After
Beach i strandkanten.

Här finns gott om äventyr för både stora & små!  Vi möts på Gotland!


