
MTC Gotland år 2023 31/8 – 4/9 

Nu är det dags att boka in årets övernattningstur som i år planeras gå till Gotland.  

Motala Touring Club subventionerar kostnaden med 50%, så passa på nu då det blir billigt!  

Äventyret Gotland  
Se videon: https://www.youtube.com/watch?v=0wWO6hQAPTk  eller 

sök ” GOTLAND 2022 RESA - Koush&Co”  

Dagsplanering  
Torsdag 31/8 resdag  
06:00 Avresa från Motala   (vi ska vara vid färjan senast 10:30, restid 4,5h)  

11:25 Färjan avgår från Nynäshamn  (Sittplats ingår i priset)  

15:00 Ankomst Gotland  

Under kvällen grillar vi tillsammans vid stugorna (Dryck ingår ej)  

(För den som inte är speciellt morgonpigg finns möjligheten att åka under onsdagen och ta in på 

hotell invid färjeläget. Detta sker i så fall i egen regi och måste meddelas till MTC så vi inte står och 

väntar före avfärden från Motala)  

Utflykter under fredag, lördag och söndag 1-3/9 
(Det kan vara lämpligt att ta med termos och annat hemifrån som ni anser er behöva under utflykter)  

Nedan förslag på aktiviteter beslutar vi på plats och beroende på väder  

- Norra Gotland inklusive Fårö  

- Södra Gotland  

- Mellersta Gotland  

- Vilodag från MC-åkning  

- Besök i Visby  

Måndag 4/9 resdag  
Färja från Gotland  Tidigt måndag förmiddag (tider saknas på nätet ännu)  

Boende  
https://www.visbygustavsvik.se/bo-vid-havet/  

Vi bor i fyra fullt utrustade 8-bäddsstugor med fyra dubbelrum i varje.   

(diskmaskin, mikro, TV, sänglinnen, handdukar, två toaletter, en dusch, rökfria etc.) Vi 

planerar för självhushåll i stugorna för att hålla nere kostnaden.  

    
Anmälan  
Anmälan är bindande och måste vara inne senast 31a mars.  

Anmäl er till kassören:   

   kassor@motalatouringclub.se (mobil: 0705-234562, Jan G)  
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Ange:  

- Förnamn  

- Efternamn  

- Personnummer   

- Reg nr 

- Om ni samåker på en MC (Vi behöver veta totala antalet MC för bokningen)  

- Önskemål om vem man planerar att bo med i samma rum  

- Eventuella allergier  

Kostnad:  
Följande kostnader är efter bidrag från klubben. Alltså detta betalar ni.  

OBS att anmälan görs senast 31a mars och då ska också  betalningen ska vara MTC ske.  

1 person med MC:  1750Kr  

2 personer på en MC:  3200Kr  

Kostnader vid utflykter samt mat, frukost etc. betalas av de resande.  

Ökad kostnad för färjeöverfarten p.g.a. släp, trike eller annat betalas av den resande.  

Betalning till klubbens PG 4163390-0 eller Swish 1236910731. 

 
 

Övrigt  
- Vi reserverar oss för eventuella ändringar  

- Greta och Claes har på uppdrag av MTC tagit fram ovan förslag på resa  

- Färjorna brukar handha utrustning för surrning av MC, men om man vill slippa eventuellt 

extra breda spännband så ta med egen utrustning och läs gärna på hur just din MC bör surras 

för att slippa slitskador.    


