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Med Visby: map app
guidar turisterna sig själva!

Efter att i flera år ha stått och ritat på kartor för att visa turister vad som är värt att uppleva
i Visby, satsade Gotlands Cykeluthyrning på att trycka en egen Visbykarta. Nu har de flyttat
in kartan i Visby: map app så att alla kan ladda ner en interaktiv karta till sin smartphone.
Visby: map app är en guidekarta som du kan ladda ner till din smartphone. När du klickar
på en platspunkt får du upp information och på flera av dessa ingår ljudspår där du kan
lyssna på en guide. Visby: map app omfattar historiska platser, vackra platser, ett urval
restauranger och caféer, samt annan turistinformation som exempelvis toaletter.
– När turisterna klivit av båten är vi bland de första de möter, så vi får ta emot många frågor,
förklarar Jacob Harlevi.
– 2018, då kryssningskajen står klar, kan vi räkna med att ytterligare 6 000 besökare kliver
iland under en dag, fortsätter Björn Wallenström. Då gäller det att vi har bra information på
flera språk i enkel och lättillgänglig förpackning. Vi tror att vår Visby: map app kommer att
fylla en viktig funktion – det är många turister som vill kunna klara sig på egen hand.
Björn och Jacob har hittills bekostat nästan allt själva, dock har de fått lite finansiellt stöd
från Almi och Region Gotland. De hoppas på att fler ska se värdet i att Visby och Gotland
kan erbjuda en sådan här app, så att de vill vara med och finansiera eller annonsera.
– Vår ambition är att Visby: map app ska fortsätta att utvecklas och omfatta hela Gotland.
Om någon exempelvis är intresserad av kyrkor, så ska de kunna få upp en karta med just
kyrkor. Det finns så många fina platser i Visby och på Gotland. Det känns roligt att vi kan
göra det lättare för turisterna att hitta dessa fantastiska ställen.

Fakta
Gotlands Cykeluthyrning ägs
av Björn Wallenström och
Jacob Harlevi sedan 2006. De
har ca 800 cyklar i sin park. De
erbjuder flera olika modeller
av kvalitetscyklar, campingutrustning och mopeder för
uthyrning, samt ett turisttåg.

Fotograf: Åsa Stenström

Visby: map app är en satsning
initierad av Gotlands Cykeluthyrning och som utvecklas i
samarbete med Bild & Reklam
och ImCode.
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