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Kielkryssning  
 
3 dagar 

 

Unna dig en minisemester till Tyskland! Ombord på Stena 
Lines färja finner du allt som behövs för en lyckad kryssning. 
Njut av kvalitetsid till havs bland trevliga butiker, restauranger 
och barer. I den vackra sjöfartsstaden Kiel besöker vi först 
stormarknaden CITTI för lite shopping och ges därefter tid till 
att upptäcka denna livliga stad på egen hand. Strosa runt på 
gågatorna och shoppa allt från mode till fina tyska 
delikatesser innan det är dags att kliva ombord på färjan igen 
för ytterligare en trevlig kväll tillsammans. Denna resa är 
verkligen en härlig kombination av både shopping och nöje! 

 
Dag 1. Hemorten - Göteborg 
Vi lämnar våra hemorter och styr söderut. Ett stopp för bensträckare 
och möjlighet till mat intas på lämpligt ställe någonstans i Småland. 
Färden fortsätter sedan till Göteborg och Stena Lines färja som skall 
ta oss över till Tyskland och staden Kiel. Nu väntar oss en trevlig kväll 
med god mat och dryck. Passa på att förboka din plats i den 
populära och mycket prisvärda all inclusive middagsbuffén där vin, 
öl, läsk och kaffe ingår i priset (se tillval). 
                                                                         
Dag 2. Kiel 
Vi intar frukostbuffén och lägger till i Kiel. Därefter samlas vi i bussen 
för att bege oss till det stora köpcentret CITTI i utkanten av staden. 
Nu är det dags för shopping! Fynda bland 2 000 olika sorters vin från 
olika länder och vinområden, 650 olika köttspecialiteter bland 
charkvarorna, 400 olika sorters ost från världens alla hörn, 
delikatesser såsom Lübecker Marzipan eller handgjorda praliner 
samt lokala specialiteter och mycket mer.  
 
Vid överenskommen tid tar bussen oss tillbaka till centrum och vi 
har nu tid till att på egen hand upptäcka denna trevliga stad med 
sina många affärer, caféer och restauranger innan vi stiger ombord 
på färjan igen. Även denna kväll finns det möjlighet att förboka plats 
i middagsbuffén. 
 
Dag 3. Göteborg - Hemorten  
Efter frukostbuffén tar vi plats i bussen igen för att styra hemåt. 
Precis som på nervägen kommer vi att vid lämpligt ställe göra ett 
stopp för bensträckare och möjlighet till mat. Väl åter i respektive 
hemort packar vi ur våra inhandlade varor och tackar varandra för 
denna gång. 
 

 
Med reservation för ev. ändringar 
 

Välkomna på resan! 

 
 

 

     Avresa: 9/6, 25/8, 22/9, 17/11 2023 
 

Pris: 2 495:- pp (del i 2-bäddshytt insides  
med våningssäng)  
Enkelhyttstillägg: 560:- pp (insides) 
 

Tillägg: 
2-bäddshytt insides med golvstående sängar 
och standard golvutrymme: 200:- pp 
2-bäddshytt insides med golvstående sängar 
och större golvutrymme: 350:- pp 
2-bäddshytt utsides med golvstående sängar 
och standard golvutrymme: 400:- pp 
Övriga hyttkategorier på förfrågan 
 

Avgångstider 
10:25   Oxelösund Järnvägsstation 
10:40   Nyköping Brukslagarvägen 
11:10   Skärblacka Eskilsvägen 23 
11:30   Norrköping Resecentrum C3-C6 
12:05   Linköping Fjärrbussterminal 
12:30   Mjölby McDonald´s 
13:00   Ödeshög Östgötaporten 
13:40   Jönköping M2 (Eurostop) 
 

I resans pris ingår 
- Bussresa och vägskatter 
- Reseledare 
- Göteborg-Kiel T&R inkl. frukostbuffé 
 

     Tillval: 
Middagsbuffé (all inclusive): 385:- pp 

 

     Shoppingvikt: 100 kg pp  
 

     Valuta: Euro (€) 

 


