Bokning: Tel 0411 - 52 41 75 eller på www.hagestadtouring.se

Julshoppingresa till

Rostock
Nordtysklands största julmarknad!
2-dagarsresa
Avresa 29/11 och 13/12
Vi kör från Hagestad kl 05.10 - Borrby, kiosken kl 05.20
- Skillinge, torget kl 05.30- Simrishamn, godsmagasinet kl 05.50 - Gärsnäs, jvgstn kl 06.10 - Tomelilla,
jvgstn kl 06.35 - Ystad, OBS. Ny påstigningsplats, Industrigatan vid f.d. militärparkeringen kl 06.55 - Skurup,
E65-rasten kl 07.20 - Svedala, Circle K kl 07.35 - Malmö, bussparkering Malmö Arena kl 07.55.

Dag 2
Frukostbuffé och utcheckning. Idag koncentrerar vi oss på
gränshandel. Vi börjar med ett besök på det stora shoppingcentrat Hansecenter med bl.a. ALDI och Kaufland. Därefter
stannar vi på Scandlines välsorterade Bordershop för att inhandla öl, vin och annat som kan locka. Vi tar färjan kl 13.30
tillbaka till Gedser och även idag kan man förboka den fina
buffén ombord (pris ca 275 kr, OBS beställes vid bokning av
resa). Mot kvällen är vi åter i Sverige efter en härlig tur till
Rostocks fina julmarknad!

Program
Dag 1
Efter uppsamling åker vi vidare över Öresundsbron och
stannar i Danmark för förmiddagskaffe (Hagestadkaffe
och ost- och skinksnittar finns att köpa ombord), innan vi
fortsätter till Gedser. Här väntar färjan som på ca 2 timmar
tar oss till Rostock. Ombord finns möjlighet att äta en god
lunch inkl öl, vin, kaffe m m ( pris ca 275 kr, OBS. beställes
vid bokning av resa) och handla till bra priser. Efter ankomst åker vi direkt till Intercity Hotel Rostock för incheckning. Hela eftermiddagen och kvällen är fri att spendera på
gågatan Kröpeliner Strasse och den fina julmarknaden.

Pris och avgång

29/11 och 13/12			

2495:-

I resans pris ingår: Buss- och båtresa, broavgift, vägskatt, 1 natt i dubbelrum inkl frukostbuffé samt bussvärd/värdinna.
Enkelrumstillägg:					300:Med reservation för kurs- och prisändringar samt omkastning i programmet.

Bokning
Tel 0411 - 52 41 75 eller på www.hagestadtouring.se

Bra att veta
Giltigt pass och vaccinpass krävs.
Kontant betalning för köp ombord på bussen (SEK).
Bagagevikt: 60 kg/person

Hagestad Touring AB
Gamla Mälarhusvägen 164 * S-271 77 Löderup
Tel +46(0)411-52 41 75
info@hagestadtouring.se * www.hagestadtouring.se
Bg 5804 - 3266

