Julmarknadsresa 2019 - Rostock, Tyskland
Söndag 1 december 2019
Buss 1) cirka tider:

kl.04.20 Hällestad – kl.04.35/04.45 Finspång –
kl.05.15 Norrköping – kl.05.30 Smedby – kl.07.00 Ödeshög.
Exakta tider ser ni på er bokningsbekräftelse / resebevis.

Buss 2) cirka tider:

kl.03.40/03.50 Pålsboda – kl.04.30 Örebro – kl.05.00 Kumla –
kl.05.35 Askersund – kl.07.00 Ödeshög.

Vidare resa söderöver i landet med första stopp kl.07.00-07.30 i Ödeshög då vi stannar för att
inta kaffe och smörgås som serveras från bussens kök. I Ödeshög möter vi också en annan
buss med resenärer som vi sammanstrålar med och färden vidare därifrån gör vi i
gemensam buss. Vi fortsätter vår resa söderöver genom Småland med nästa stopp i Skånska
Mölletofta. Här stannar vi cirka kl.11.00 – 11.45 för att inta dagens lunch. Kort bussresa till
Helsingborg där vi tar den lilla färjan över till Helsingör. Väl på bussen igen kan vi luta oss
tillbaka och se det danska landskapet susa förbi, en tupplur senare är vi framme vid Gedser
hamn där vi kl.17.00 tar nästa färja över till Rostock Färjeöverfarten tar 2 timmar och vi har
bokat in oss för att äta vår middag på båten. Middag är i bufféform inklusive öl/läsk & kaffe.
Väl över på den tyska sidan har vi cirka 15 minuters bussresa innan vi runt kl.19.00 kan
checka in på Hotel Motel One Rostock, där vi skall bo 2 nätter.

Måndag 2 december 2019
Efter en god natts sömn står frukosten uppdukad sedan är det fri dag för var och en att
spendera på egen hand i vackert julpyntat Rostock. Julmarknaden finner vi på bekvämt
gångavstånd från hotellet. Rostock har en av de allra största julmarknaderna i norra
Tyskland. Den har allt som tillhör en äkta tysk julmarknad – julmusik, lockande dofter
och smaker. Vi får uppleva tyska seder och traditioner i stämningsfull miljö. Staden
pryds av vackra glittrande juldekorationer och den medeltida statsbilden kommer
verkligen till sin rätt i sin julskrud. För er som inte vill gå hela dagen på julmarknad har
Rostock mycket annat att erbjuda besökaren. Lunch & middag på egen hand denna dag.

Tisdag 3 december 2019
Frukost på hotellet sedan checkar vi ut för att påbörja vår resa hemåt. Kl.07.45 avresa
från hotellet. Kl.08.00 – 10.00 gränsshopping. Vi åker med färjan som lämnar Rostock
kl.11.00 och angör Gedser runt kl.13.00. Alla får passa på att på egen hand äta lunch på
båten för att klara vidare färd genom Danmark mot Sverige. Runt kl.16.00 tar vi nästa
färja som går från Helsingör över till Helsingborg. Väl över på svensk mark så gör vi ett
längre stopp vid vägkrog där var och en kan köpa det man önskar att förtära till
kvällsmålet. Bussen tar oss sedan vidare norröver och vi räknar med att kunna nå våra
respektive hemorter någon gång mellan kl.22.30 – 23.30. Hemma igen efter 3 dagar på
resande fot, nöjda och glada efter nya upplevelser och bekantskaper!

Beträffande gränshandel! Om utrymme finns så sker det den sista dagen på morgonen
innan färje-avg. Vi reser med buss UTAN släp så hur stort utrymme det finns för
shopping beror på antalet resenärer som är med på resan samt hur stora väskor alla
resenärer har packat med sig.
I resans pris ingår:

*bussresa, *färja T&R, *vägskatt,
*kaffe/smörgås från bussen dag 1,
*dagens lunch inkl. dryck på Rasta Mölletofta dag 1,
*buffémiddag på båten inkl. öl/läsk dag 1,
*2 nätter med del i dubbel. & frukost på Hotell Motel One.

Pris: 3.350:-/person.

Enkelrumstillägg: 550:-/person.

Vi reserverar oss för eventuella valutaförändringar!
Kom ihåg att ta med pass!

Telefon:

0122- 505 92

0582 – 400 10

