Fårö
Kom och upplev Fårö på sommaren! Kombinera en nydanande kurs med att
utforska Fårös unika natur, då du har tillgång till ditt rum en vecka, medan
kursen pågår under 4 dagar.
Till Fårö kommer du från Fårösund på Gotland, med bilfärja. Från den ena änden av ön till den
andra är det 2,5 mil. Över den sträckan går öns huvudväg, från färjeläget vid Broa till Holmudden
som ligger längst ut nordöst på ön.
Geografi och miljö
Fårö är en flack moränö med karga hedmarker, gles tallskog och mindre odlingsbygder. Det finns
flera områden med raukar på ön, till exempel vid Gamla hamn, Digerhuvud och Langhammars, På
östra Fårö ligger Sudersand, en långsträckt och långgrund havsvik med en lång sandstrand. I en
läsaromröstning i Dagens Nyheter valdes den 2007 till världens näst bästa strand.
Resa
Med båt från Nynäshamn till Visby www.destinationgotland.se
Flyg från flera orter. www.gotlandsflyg.se www.norwegian.se
Lokaltrafik på Gotland Visby-Fårösund http://www.gotland.se/64588
Buss går sommartid från Fårösund över till Fårö och vidare till Butleks.

Du hyr en bädd i tvåbäddsrum för en vecka med ankomst måndag 22 juni från kl 14.00 och avfärd senast
söndag 28 juni kl 12.00. Kursen pågår tisdag till fredag kl 09.00 till c:a 18.00 med två timmars luncher för att
ge tid till promenader i de vackra omgivningarna. Du står själv för din mat (du har tillgång till kök), frukt, te
och kaffe serveras under kursen. Efter kursen har du extra dagar att varva ner, smälta kursen och utforska
denna underbara ö. Priset är 1 300 kronor per bädd för hela veckan.
Huset ligger på stor tomt 6000 kvm (varav ca 3000 kvm gräsmatta) på östra Fårö med närhet till
både sandstränder och raukområden. Omgivet av strövområden, fågelområden (Norsholmen) och
cykelstigar. 900 meter till Östersjön.
Större hus med generösa utrymmen. 8 sovrum. 15 sängar av mycket hög kvalitet (7 dubbelrum, 1
enkelrum). Välutrustat kök. Badrum, duschrum och toalett. Bastu. Veranda under tak med matplatser
för alla. Två spisar för eldning varav en på verandan.
Anslutning till enskild väg, Grind och mur/stängsel runt tomten (för djur och barn) Ingen insyn från
grannar. På tomten finns kurslokalen på 70 kvm.
Ort: Fårö, Butleks 3789, Gotland
Kartor: adress och position på Hitta.se eller Google Maps
Vägbeskrivning:
17 km upp på Fårö
Vid 4-vägskorsning, till vänster 2 km mot Ekeviken.
200 efter bageriet, i skarp kurva, ta av på mindre väg snett fram åt vänster mot BUTLEKS
Följ asfaltsvägen i 2 km. Där asfalten tar sliut, vid vändplan, ta in mot vänster (enskild väg).
Efter 300 meter större hus bakom stenmur/gärdesgård. Busshållplats Butleks.

Bokning av rum
Kontakta Lars Lagerstedt på mobil 070 471 66 04 eller e-mail lars@lagerstedtab.se
Uppge namn, adress, vilken vecka du har anmält dig till kursen. Du kommer att få ett mail med alla uppgifter.

