KIELKRYSSNING
Kortsemester med shopping och nöjen

Kielkryssning är den perfekta kortsemestern – Vi har två trevliga kvällar ombord och en dag iland, shopping på stora
CITTI Park samt gott om tid att koppla av,
strosa och njuta av god mat och dryck i
hjärtat av Kiel.

sorters vin från olika länder och vinområden. Du hittar även ett stort urval av whisky,
gin, rom och olika likörer.
Efter ett par timmars shopping åker vill tillbaka till färjeterminalen och eftermiddagen
är sedan fri till egna aktiviteter. Gågatan i
Kiel ligger endast ett par minuters promeDag 1 Mot Göteborg
nad från terminalen, här finns mysiga butiVi lämnar hemorten på morgonen och åker ker, caféer och restauranger. Passa på och
mot Göteborg. Vi stannar för fika/lunch
njuta av gamla stan i Kiel och något gott att
längs vägen. Efter incheckning i Tysklands- äta på de lokala restaurangerna.
terminalen går vi ombord på färjan Germa- Från kl. 16:00 har ni tillgång till era hytter på
nica som avgår kl. 17:45. Ombord inkvarte- båten och senast kl. 17:45 behöver ni vara
ras vi i 2bädds hytter med golvstående
ombord igen. Vi äter en gemensam middag i
sängar, alla med dusch, wc och tv. Gemen- restaurang Taste kl. 18:00.
sam buffémiddag i restaurang Taste kl.
18:00. Sedan är kvällen fri att utforska nöDag 3 Hemåt
jeslivet ombord.
Vi äter frukost ombord innan vi anländer till
Göteborg kl. 09.15. Vi stannar för fika/lunch
Dag 2 Kiel
på vår väg hemåt och beräknar nå våra
Frukost serveras ombord innan vi anländer hemorter ca 17:30
till Kiel kl. 09:15
Vi åker till shoppingcentret CITTI Park. Här
finns det över 80 butiker, restauranger och
caféer. Inne på CITTI Markt finns ett stort
utbud av mat och dryck. Här finns en stor
välsorterade vinavdelning med 1600 olika

RESFAKTA
Avresa: 27 mars, 3 dagar

9 oktober, 3 dagar
Pris: 3 295 kr
I priset ingår:
- Bussresa
- Del i insides tvåbäddshytt
- Två frukost
- Två middagsbuffé inkl. vin/öl, läsk och kaffe
- Vägavgifter
- Reseledare
Tillval per person:
Enkelhytt insides 500 kr
Enkelhytt utsides 900 kr
Del i utsides hytt 400kr
Logi:
Stena Line Germanica
Valuta: Euro
Pass är obligatoriskt

Telefon 018-10 25 00
www.hogbergsbuss.se

