
 Gnisvärdsliv AB och AB Ulla Lindh bjuder in till Gotlandsäventyr! 

 

Följ med på ”hemma hos” boende med roliga och spännande upplevelser på fantastiska 
Gotland. 

Period: 17-21/8 2022 

Ankomstdag Onsdag  

När ni ankommer eller redan är på Gotland, tar ni Taxi (Taxi Gotland 0498-200 200) el buss 
nr 10 ca 17 km mot Klintehamn – hållplats Knallen.  

Vi möter upp er och tar oss till Lena och Peter, Gnisvärdsliv AB Gnisvärdsvägen 141 där 
incheckning sker och vi bjuder på välkomsttilltugg.  

Vi cyklar tillsammans ner till havet för att yoga, dopp för den som vill, finns möjlighet till SUP 
och vindsurfing. Vi äter middag på någon av restaurangerna på stranden. Målet är att få 
njuta av solnedgången. 

 



 

Torsdag  

Yogastund på stranden/gården om vädret tillåter, annars håller vi till inomhus. 

Frukost  

Cykeltur där lunch ingår. 

Under eftermiddagen finns tid att bara vara, hänga på gården eller stranden. Tillgång till 
cyklar, SUP och vindsurfingbräda finns om man vill vara aktiv. Det finns även möjlighet att 
vara kvar på gården, kanske ligga i hängmattan och läsa mm. Hör gärna av er om tips på 
aktiviteter som inte ingår i priset. 

För den som vill finns även möjlighet att boka yogamassage, massage, ansiktskur, 
optimumträning  hos Lena eller Ulla. 

Vi tar cyklarna och äter gemensam middag ute på någon av de restauranger som finns. 

 
Fredag  

Yogastund på stranden/gården om vädret tillåter, annars håller vi till inomhus 

Frukost  

Idag bär det iväg till Visby för klättring med Peter och Lena. Vi kommer att hålla till på ett 
ställe där det finns möjlighet till bad, yoga, prova på qigong och optimumträning. Vi äter 
medtagen lunch tillsammans. Om någon vill besöka Selma City SPA på Wisby hotell så går 
det bra(ingår ej i priset). Tips är att boka plats och/eller behandling innan.  

Vi äter kvällens middag i Visby. 

 
Lördag  

Yogastund på stranden/gården om vädret tillåter, annars håller vi till inomhus 

Frukost 

Idag tar vi en biltur(ca 1 tim) till något utav Kalkstensbrotten på norra Gotland , vackert. Där 
finns möjlighet till bad, vi har även med våra två SUP:ar. Vi äter medtagen lunch. 

På återresan till Gnisvärd stannar vi till på fina ställen för att besöka gårdsbutiker vi passerar 
längs vägen. 

Vi avslutar dagen med middag tillsammans på någon av restaurangerna längs 
stranden(denna middag ingår ej i priset). 

 

 



 

Söndag  

Yogastund på stranden/gården om vädret tillåter, annars håller vi till inomhus 

Frukost  

Avresedag, det finns möjlighet att stanna kvar på gården om ni har sen avresa, njuta av 
strand och hav. Finns även möjlighet att boka massage/behandling eller optimumträning. 

Vi som kommer att vara era guider, yoga- och klätterinstruktörer och terapeuter är: 

 

 Ulla Lindh arbetat med friskvård i mitt företag i 23 år. 
Massageterapeut, Optiumumtränare, Yoga och Yinyoga lärare, Qigonginstruktör mm. Har 
arrangerat hälsosresor i Riksgränsfjällen, Lofoten, Alperna i många år. Älskar UTEJ 

 Lena Öberg, har gjort flera säsonger i Riksgränsen, några av 
dem på SPA som massör och SPA-terapeut. Här på Gotland har jag i perioder arbetat på 
Wisby hotell, Selma city SPA. Till vardags är jag IVA-sjuksköterska och pendlar mellan jobb i 
Stockholm och Visby.  Via vårat företag Gnisvärds Liv AB erbjuder jag behandlingar som 
yogamassage, massage och ansiktskurer med produkter från c/o Gerd. 

 



 

 Peter Sundvall, har tidigare jobbat med guidning, fram 
för allt forsränning och klättring. Arbetat många år som pistör i Riksgränsen. Är numera 
anestesisjuksköterska på ambulanshelikoptern och ambulansen på Gotland. Kreativ, 
tillverkar bla produkterna till vår gårdsbutik.  

 

BILDER FRÅN FINA GOTLAND och information om aktiviteter på egen hand. 

  

Testa gärna på portaledge i tall en natt. Toftagårdens poolområde. 

 

 



 

 

 
Cykling efter kusten. 

 

 

Sup i Gnisvärds hamn. 

 
 
 

 



 
Visby by november.   Gnisvärd från ambulanshelikoptern. 

 

 

Surflogiet Tofta strand. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Möjligheter till aktiviteter själva…. 

Det finns möjlighet att boka behandlingar som massage, yogamassage och ansiktskur på 
gården.  

Cykel, SUP, Tälta i träd, Mtb(max tre per tillfälle). Kubb och Crocket. 

På gång/cykelavstånd finns: 

Padel, Pool (Toftagården), Berså, Verkstan (båda med inredning och fika). Det finns även en 
gårdsbutik hemma på gården hos Lena och Peter.  

 

 

Hemma på Gnisvärds Liv AB. 

 



 

 

 

 

BOKNING AV RESA: 

Lena Öberg  

Mail lenaoberg141@gmail.com 

Instagram gnisvardsliv 

Mobil 070-8984660 

Ulla Lindh  

Mail abullalindh@gmail.com I 

Instagram ulla lindh 

Facebook AB Ulla Lindh  

 

Pris: 

8 deltagare  6950:- 

6-7 deltagare  8160:- 

Priserna inkluderar moms, allt ingår i priset förutom resa, transfer 
och middag lördag kväll, dryck ingår ej till middagarna. 

När ni anmält ert intresse skickar vi en bokningsbekräftelse med 
betalningsinformation och en hälsodeklaration som vi vill att ni 
fyller i och returnerar. Vi bifogar även en utrustningslista. 

Blir så glada om ni hänger med på vårat Gotlandsäventyr! 

Soliga hälsningar Lena, Peter och Ulla. 
 


