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

Whisky - och Rom
festival på Bordershop
Whisky - och Rom festival på Bordershop i Puttgarden med endast 35 resenärer och max lastvikt 100
kg/person.
1-dagsresa
Avresa: 29/5
Bordershop i Puttgarden har i flera år arrangerat en
stor Whiskyfestival med smakupplevelser! Den 29
maj kan ni åka med oss dit och träffa branschens
mest kompetenta leverantörer och importörer som
står redo att ge er möjlighet att uppleva och provsmaka över 500 olika sorter och köpa dom till fördelaktigt pris! I entrén ingår 5 smakpoletter. Vi stannar
på Bordershop i fyra timmar så ni har gott om tid att
både besöka festivalen och att shoppa!
Program
Uppsamling:
Hagestad kl 05.00 - Borrby, kiosken kl 05.05 - Skillinge,
torget kl 05.15 - Simrishamn, Godsmagasinet kl 05.30 Gärsnäs, jvgst. kl 05.45 - Tomelilla, jvgst. kl 06.05 - Ystad,
OBS. ny påst. plats, Industrigatan vid f.d. militärparkeringen kl 06.25 - Skurup, E 65-rasten kl 06.45 - Svedala, Circle
K kl 07.00 - Malmö, bussparkering Malmö Arena kl 07.20
Resan går vidare över Öresundsbron. Vi stannar i Danmark för förmiddagskaffe. I busscaféet kan man bland
annat köpa nybryggt kaffe och ost- och skinksnittar. Vi
fortsätter sedan till Rödby där vi åker ombord på färjan till
Puttgarden. Överfarten tar ca 45 minuter.

På Bordershop finns 4 våningar med öl, vin, sprit m m.
Whiskyfestivalen äger rum på däck 5 och 6 som öppnas
upp speciellt för detta. Vi stannar i totalt 4 timmar, innan
vi tar färjan tillbaka till Rödby. Givetvis gör vi ett ”korvastopp” på vägen hem och via de danska öarna och Öresundsbron är vi åter i Skåne på kvällen med många goda
whiskey - och romsorter i bagaget, efter en trevlig dagsresa till Bordershop med Whisky - Rom festival!

Pris och avgång 29/5			

800:-

I resans pris ingår: Buss- och båtresa, broavgifter och vägskatter samt
inträde till Whiskyfestivalen på Bordershop.

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

Vid ankomsten till Bordershopen, börjar vi med 2 timmars shopping, eftersom Whiskeyfestivalen öppnar först
kl.13.00.
Bra att veta
Giltigt pass samt vaccinpass krävs
Munskydd krävs på färjor och Bordershopen
Kontant betalning vid inköp på bussen (SEK)
Max bagagevikt 100 kg/person
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