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Gotlands Museum
är Gotlands regionala museum. Museet ägs och drivs av föreningen
Gotlands fornvänner och ska samla, sprida och tillgängliggöra kunskap
om länets natur- och kulturarv.
Museet omfattar olika besöksplatser:
- Gotlands Fornsal
- Svahnströmska rummet (arkiv & bibliotek)
- Gotlands Konstmuseum - Museigårdar (Kattlunds, Norrbys, Petes)
- Magasin Visborg
- Visby kyrkoruiner
Gotlands Museum bedriver uppdragsverksamhet inom arkeologi,
byggnads- och landskapsvård, med konsulter som anlitas av privata och
offentliga aktörer.
Museet har också ett bokförlag, Fornsalens förlag, som bland annat ger ut
årsboken Gotländskt Arkiv.
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Visningar
Exklusiva visningar i Fornsalen, Konstmuseet, Magasin Visborg eller på Norrbys
Museigård. Max 30 pers/grupp.
Visning 1 timme
Dramatiserade visningar 		
Skolresegrupper 		

från 2 300 kr, 150 kr/person
Begär offert
1 900 kr

Vandringar
Exklusiva vandringar i världsarvet Visby. Max 30 pers/grupp.
Vandring
Skolresegrupper 		

från 2 300 kr, 150 kr/person
1 900 kr

Kombination
Kombinera en visning på Fornsalen med en avslutande stadsvandring i världsarvet Visby. Max 30 pers/grupp.
Visning/vandring 1,5 timme
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från 2 700 kr, 180 kr/person

Vandringar i Botaniska trädgården
Gå en trädgårdsvandring eller kanske en specialvisning med ett tema som rosor,
träd eller Linné. Max 30 pers/grupp.
Kontorstid, 45–60 min		
Övrig tid, 45–60 min		

2 900 kr
3 200 kr

Bussguider
Vi har guider utbildade i medeltid, kulturbyggnader, geologi/fossil, natur och
ängen.
Boka en guide som följer med på bussturen eller bestäm en mötesplats vid ett
utvalt resmål. Vi skräddarsyr efter era önskemål!
Färdiga turer (exklusive buss):
Gotland på tre timmar		
2 900 kr
Östertur, 4–5 timmar		
3 900 kr
Södertur eller Fårötur, 6–8 timmar		
4 500 kr
Milersättning tillkommer om guiden åker ut till resmål
30 kr/mil
		
Behöver du boka buss? Vi hjälper dig.
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Lokaler
Bildstenshallen, 250 personer mingel eller 100 platser biosittning
Sävesalen, 100 platser i biosittning		
Drömmen om Gotland, 50 platser			
Gamla residenset, 48 platser 		
Hallwylska rummet, 16 platser		
Konstmuseets bibliotek, 10 platser		
Konstmuseets gård		
Kontakta oss för offert om ni önskar hyra våra lokaler!

Konferenspaket
Vi anpassar programmet efter ditt företags behov. Vi kan erbjuda lokaler, fika,
lunch, kvällsbuffé, visningar och vandringar. Läs mer om våra paket på hemsidan: www.gotlandsmuseum.se. Priser exkl. moms.
Prisexempel:
Baspaket halv dag
Baspaket hel dag
Visningspaket hel dag
Baspaket med kväll
Visningspaket med kväll
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från 2 450 kr
från 3 550 kr
från 4 550 kr
från 5 920 kr
från 6 920 kr

245 kr/person
355 kr/person
455 kr/person
592 kr/person
692 kr/person

Utbildningar
Gotlandsutbildning, minst 6 personer		
För dig som vill veta mer om Visby och Gotland
samt kunna presentera öns historia på 5 minuter.
Fyra timmars utbildning, fika ingår. Pris exkl. moms.

600 kr/pers

Är ni färre? Kontakta oss för samordning med andra!
Vi kan också erbjuda fördjupning inom specifika ämnen,
t.ex. Visby kyrkoruiner, världsarvet eller Gotlands landsbygd.
Kontakta oss för mer information.
Föreläsning

Begär offert
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Barnkalas
En annorlunda barnvisning fylld med spänning och lek. Tema är piraterna på
Gotland under 1400- och 1500-talet. Tillsammans med piraten löser barnen kluriga uppdrag och pusslar ihop ledtrådar, som till slut leder fram till en överraskning. Visning inklusive godispåsar. Ålder ca 5–9 år.		
15 barn, och några medföljande vuxna		
25 barn, och några medföljande vuxna		
Kalasfika?
Välkommen att hyra pysselverkstaden Krumelurum. 		
(fika ingår ej)
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1 700 kr
2 400 kr

300 kr

Vigsel
Hos oss hittar du flera vackra och stämningsfulla vigsellokaler som ger er dag
det lilla extra!
Bildstenshallen eller Skattkammaren
En vigsel i magisk miljö – känn historiens vingslag.
Botaniska trädgården
Sinnebilden av romantik, med många stämningsfulla
platser – inte minst det populära Lusthuset.

Begär offert
1 550 kr

Ruiner
S:t Nikolai, Drotten, S:t Lars, Helge And, S:ta Karin,
Klosterlängan, S:t Göran och S:t Per hyrs genom
goGotland tel 0498-21 33 33 eller info@gogotland.se.
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Kontakt & bokning
Vi hjälper dig att boka ditt evenemang efter dina önskemål.
Välkommen med din förfrågan!

0498-29 27 40
bokning@gotlandsmuseum.se
goGotland – evenemang i ruiner och torn
tel 0498-21 33 33 eller info@gogotland.se
Fornsalens Café & Mat – middagar samt hyra av restaurangen.
tel 0498-29 27 55 eller jamie.rae@gotlandsmuseum.se

Mer information om alla våra tjänster och lokaler:

www.gotlandsmuseum.se
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