




Längtan. 
Förmodligen är det en av våra absolut 
starkaste drivkrafter. Längtan efter den 
kommande årstiden – våren, sommaren, 
hösten och vintern. Längtan efter att 
komma bort från vardagen. Längtan 
efter att få komma hem. Längtan efter 
att träffa släkt och vänner. Längtan efter 
att få rå om sig själv.

På Resort Visby får vi svar på vår längtan. 
Där finns allt vi ofta längtar efter. Den 
Gotländska sommarsolen som värmer 
dagen tills den vackert försvinner ner 
längst horisonten när kvällstimmarna 
närmar sig. Doften och ljudet av havet 
som mäktigt rullar in mot stranden. 
Uteplatsen där vi rår om oss själva och 
poolområdet där vi och våra barn träffar 
vänner. 

Vi längtar efter Visby, rosornas och 
ruinernas stad, dess gränder och 
restauranger. Vi längtar efter Gotlands 
unika möjligheter. Fårö och Sudret. 
Ramslöken och sparrisen. Raukarna och 
sandstränderna.

Vi som längtar mest är oftast 
storstadsbor. Vi längtar ofta bort till en 
plats utan ljud och stress. Vi som har en 
bostadsrätt på Resort Visby, vi längtar 
till vårt andra hem, det på ön. Vi saknar 
inte arbetslägret som många kallar 
fritidsboende. Vi saknar inte fasaden 
som borde målas om eller gräsmattan 
som borde klippas på det avlägsna torpet.
Vi som redan bor på Resort Visby längtar 
bara efter att komma hit. Allt finns på 
plats. Vi ägnar tiden åt det vi själva vill. 
Sedan återvänder vi till fastlandet stärkta 
till kropp och själ.

Många längtar också efter intäkterna 
som kommer från uthyrningen av 
enheterna när vi själva inte är där. Det 
sätter guldkant på tillvaron. 

Välkommen du också att bli en av oss!





”Vi trodde vi var vid Medelhavet när vi fick se Resort 
Visby. Ett boende med en sådan kvalitet passar bra in i 
den fas i livet vi befinner oss just nu.”

Familjen Ekman förklarar varför de valde Resort Visby:

“Arbetet med villan och trädgården hemma på Lidingö är fullt tillräckligt. När vi 
åker på semester vill vi kunna koppla av och göra roliga upptåg med familjen. Vi vill 
också kunna sola och bada och njuta av livet. Vi behöver aldrig oroa oss för att det blir 
långtråkigt. Gotland har mycket att erbjuda runt om på ön för alla åldrar, speciellt för 
oss som är intresserade av golf, cykling, god mat & långa promenader i solnedgången. 
Vår son på nu 4 år älskar också Gotland, speciellt poolen, barnklubben och alla kompisar 
som han fått i området.”

Helena Ekman fortsätter: ”Jag valde dessutom att engagera mig i styrelsen direkt för att 
lära känna övriga ägare. Det har inneburit att jag blivit lite av en ambassadör för Resort 
Visby vilket är väldigt roligt!”.



Lägenhetssviter & bungalows
Samtliga av resortens 125 enheter upplåts 
som bostadsrätter. Totalt 71 bungalows 
varav 43 enplans i storlek 54 eller 56 kvm 
(två sovrum) samt 28 tvåplans, de nedre 
på 50 eller 52 kvm (två sovrum) samt de 
övre studios på 35 kvm. Samtliga med 
havsutsikt i västläge samt en härligt inredd 
altan. Enplansbungalowsen har en 25 
kvm stor altan med upplyst utedusch. De 
nedre våningarna är liknande envånings 
bungalows och har samma typ av altan.

De övre våningarna har egen terrass om 
18 kvm. De 54 lägenhetssviter, som ligger 
i hotellkroppen ut mot havet, finns från 
32,5 – 145 kvm, samtliga med spatiösa 
altaner och havsutsikt i syd- och västläge. 
 
Till samtliga lägenheter ingår ett komplett 
inredningspaket både inne och ute 
framtaget av inredningsarkitekter. Till de 
flesta bungalow och lägenhetssviter ingår 
dessutom två cyklar samt tillgång till 
parkeringsplats på hotellets parkering.











Hotellet
Anläggningen har byggts efter internationella förebilder men i den 
mån det är möjligt, med gotländska materialval. Höga ambitioner 
genomsyrar projektet och stor energi har lagts på att säkerställa att 
huskropparna smälter väl in i den redan existerande miljön. Även 
parkområdet på resorten har anlagts efter internationell förebild 
med belysta promenadstråk. Hotellet har totalt 125 enheter – alla 
med härligt solläge och havsutsikt. På de fyra terasserna ligger totalt 
71 bungalow och i själva hotellkroppen ligger 54 lägenhetssviter. 
Resorten innehåller en restaurang med förstklassigt kök.









”Ett boende som inspirerar familjen sport.”
Familjen Söderqvist hälsar alla som gillar sport välkomna.

När projektet Tott presenterades, 2008, kändes det mitt i prick för en familj med 
rötterna på Gotland och en önskan att ha en aktiv semester, utan fönstermålning och 
byggprojekt. 

Dagen brukar börja med Yoga, Crossfit eller helt vanlig husmorsgymnastik i 
hotellets regi. För familjen sport fortsätter sedan dagen genom deltagande i någon av 
spontangrupperna för löpning, rullskidor, tennis ,orientering, fotboll, golf, beachvolley.
Dessemellan har vi alltid tillgång till utegymmet på stranden.

Gotland i allmänhet och Tott i synnerhet är platsen för den som vill vara aktiv på sin 
semester. 







Nosa på havet
Även om du själv har en fin uteplats, terass 
eller balkong kommer du garanterat att 
gå ner till havet. Finns det något bättre än 
att få koppla av och känna sanden mellan 
tårna på väg ut till bryggan för att ta ett 
morgon- eller kvällsdopp?

Kanske vill du rent av koppla av i vår 
lounge, lyssna på brisen från havet eller 
varför inte njuta av en drink i den vackra 
solnedgången? Ligga på stranden och 
lappa sol för att sedan kanske svalka dig 
med en glass i kiosken?

Med havet som granne kan du bättra på 
konditionen ute på vårt utegym i den 
friska luften.

När hungern gör sig påmind finns 
strandrestaurangen Gute Grill & Bar runt 
hörnet. Där kan du njuta av den magiska 
solnedgången och en god middag  eller 
lunch, tillsammans med goda vänner eller 
familjen.





Under sommaren lever Visby upp och det lägger 
sig en i det närmaste kontinental stämning över 
ön som blir till ett centrum för både svenska och 
internationella turister. Under ljusa och varma nätter 
blandas folkets sorl med ljud från restauranger och 
pulserande nattklubbar. På tal om restauranger så 
finns hela 18 gotländska krogar omnämnda i White 
Guide – en av Sveriges mest välrenommerade 
restaurangguider. En imponerande siffra för en ö 
med 57 500 invånare. Med rätta har det gotländska 
köket och de gotländska råvarorna gjort sig kända 
långt utanför ögränserna. 

Även Gotlands fantastiska natur är i en klass för 
sig. Berggrunden som ön vilar på skapades för över 
400 miljoner år sedan och har bidragit till den 
säregna och karaktäristiska miljö som gjort ön så 
populär. På nordvästra Fårö ligger t.ex. Sveriges 
största raukområde med flera hundra raukar. Här har 
kalkstenen under lång tid eroderat och lämnat efter 
sig de mest fantasifulla skapelser.
 
En av Sveriges längsta stränder återfinns i Tofta, 
endast 20 minuters bilfärd från Visby och har en 
så pass vit och finkornig sand som får dig att undra 
om det inte är en medelhavs-ö du befinner dig på. 
Det i kombination med att Gotland ligger i toppen 
bland Sveriges mest solsäkra platser ger fantastiska 
förutsättningar för en svensk sommar som man vill 
att den ska vara. 
 
Givetvis finns det även gott om aktiviteter för den 
rastlöse. Flera attraktiva golfbanor, en stor gästhamn 
för den båtintresserade, historiska sevärdheter i en 
världsarvsstad, ett brett utbud av gastronomiska 
restauranger samt flera nattklubbar – allt inramat i 
en storslagen miljö gör Visby till ett resmål som alla 
kan njuta av.

Resort Visby ligger endast en kvarts promenad från 
Almedalen. Området ligger med ringmuren åt ena 
hållet, ett naturreservat nedanför Galgberget, en 
välskött camping på norra sidan samt havet och 
stranden i direkt anslutning nedanför anläggningen. 

Visby & Gotland
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Samtliga 71 bungalow ligger på fyra terrasser. På den övre terrassen finns 14 bungalow i två separata plan.
 

Placering bungalow



Entré
Reception

Huset består av totalt 4 plan, där plan 5 är delvis etage på plan 4 och plan 3 delvis är etage på plan 2.

Konferenslokal
FrukostmatsalPool

Pooldäck

Våningsplan Hotellet



Brf. Resort Visby
www.brfresortvisby.se


