Puttgarden Bordershop
Följ med på en bussresa som gör det möjligt att fylla på
förråden med goda drycker m.m. till mycket förmånliga priser!
Vi färdas under nattimmarna till BorderShop i Puttgarden.
Väl framme möts vi av ett jättesortiment med varor som är
speciellt anpassade till svenska och danska kunder

Vår resa startar från våra hemorter och går söderut i
vårt avlånga land. Ett stopp intas på lämpligt ställe för
en bensträckare. Under detta stopp finns det möjlighet
till att köpa korv med bröd för den som önskar. Resan
fortsätter söderut mot Helsingborg för att där ta färjan
över till Helsingör. På snabba vägar färdas vi genom
grannlandet Danmark innan vi når nästa färja som tar
oss över till Puttgarden och vårt resmål BorderShop.
Nu har vi ungefär 2 timmar på oss till att shoppa loss
bland öl, vin, läsk, sprit, godis och annat snacks till
billiga priser.
Under hemresan stannar vi för bensträckare och
möjlighet till något att äta innan vi slutligen når våra
hemorter.

Avresa: 30/9, 7/10, 14/10, 21/10, 28/10,
4/11, 11/11, 18/11, 25/11, 2/12, 9/12,
16/12 2022
Pris: 895:- pp
Avgångstider:
21:00 Nyköping, Brukslagarvägen
21:30 Skärblacka, Eskilsvägen 23
22:00 Norrköping, Resecentrum C3-C6
22:35 Linköping, Fjärrbussterminal
23:00 Mjölby, McDonald’s
23:30 Ödeshög, Östgötaporten
00:00 Jönköping, M2 (Eurostop)

Med reservation för ev. ändringar

I resans pris ingår:
- Bussresa och färja
- Vägskatter

Välkomna på resan!

Shoppingvikt: 125 kg pp
Valuta: Euro (€), Svenska kronor (SEK)
och Danska kronor (DKK)

OBSERVERA!
Vänligen medta inte några egna väskor, påsar eller annat
dylikt inför paketering av inhandlade varor. Endast kartonger
från BorderShop Puttgarden är tillåtna under resan.
TIPS!
Alla kollin som inhandlas skall märkas med namn och
avstigningsort. För att slippa köa till det begränsade antalet
tejp och pennor som chaufförerna har med sig är ett tips från
oss att ni tar med egna hemifrån (bör vara spritpennor eller
liknande så det syns tydligt vad man har skrivit).

Kanalbuss i Norsholm AB
Box 86 / Eskilsvägen 30
617 21 Skärblacka
Tel. 011-590 70

info@kanalbuss.se
www.kanalbuss.se

BorderShop Puttgarden:
www.bordershop.com
Information angående införsel av
alkohol från annat land:
www.tullverket.se

Kanalbuss resebyrå Linköping
Apotekaregatan 7
582 27 Linköping
Tel.013-465 59 50

