
 0521-695 35
 www.resemakarn.nu 

VÄLKOMMEN MED PÅ VÄLKOMMEN MED PÅ 
SHOPPINGRESA TILL ROSTOCK SHOPPINGRESA TILL ROSTOCK 

Följ med på billig shopping i den gamla hansastaden Rostock. En mysig stad som erbjuder mycket för den 
shoppingsugne. Du får ta med dig 100 kg i bagagevikt.

DAGSPROGRAM FREDAGAR 
Dag 1 Hemorten - Rostock
Avresa från hemorten med fikastopp utanför Varberg. I Helsing-
borg tar vi färjan till Helsingör och fortsätter sedan med färja via 
Gedser - Rostock. Ca 15:45 når vi Rostock. Bussen kör till Calles, 
vi shoppar i ca 2 timmar innan vi åker till hotellet och checkar in. 
Vill du förbeställa varor skall de vara klara för avhämtning idag 
15:45 på Calles i Rostock. Även systerbutiken Fleggaard har nu 
öppnat intill. Affärerna på gågatan har öppet till 19:00 och vissa 
även till 20:00 på fredagar. Ca 48 mil.  

Dag 2 Rostock - Hemorten
Sovmorgon och stor frukostbuffé. Strax efter 10 återvänder vi till 
färjan mot Danmark. Färjan från Rostock avgår 11:15 och bussen 
är åter i Göteborg ca 20.00. Ca 48 mil

DAGSPROGRAM SÖNDAGAR
Dag 1 Hemorten - Rostock
Avresa från hemorten med fikastopp utanför Varberg. I Helsing-
borg tar vi färjan till Helsingör och fortsätter sedan med färja via 
Gedser - Rostock. Ca 17:30 når vi Rostock. Vi kör direkt till ho-
tellet för incheckning. Längs med gågatan, på och runt hotellet 
finns flera bra restauranger, roa er och ät gott! Ca 48 mil. 

Dag 2 Rostock - Hemorten
Avresa kl 08:15 till Calles som har härliga priser på sprit, vin 
och öl - vi shoppar i ca 2 timmar innan vi återvänder med färjan 
till Danmark. Vill du förbeställa varor skall de vara klara för 
avhämtning idag 08:15 på Calles i Rostock. Färjan från Rostock 
avgår 11:15 och bussen är åter i Göteborg ca 20:00. Ca 48 mil.

Valuta på resan 
Under resan i tyskland används Euro. Under färjeöverfartena och på 
Calles kan man betala med svenska, danska, euro och med kort.
I Tyskland 
Här kan du betala med Euro. Kort fungerar att betala med i de flesta 
affärer (gränshandeln, restauranger och tex klädaffärer) men användan-
det av kort är ofta förenat med en avgift om ca 2-3% av köpebeloppet. 
Betala med kort i Tyskland på små butiker är oftast inte möjligt, men det 
blir fler och fler som tar kort.
Uttagsautomat 
Uttagsautomat finns på flera ställen i centrum samt på järnvägstationen 
intill vårt hotell. 
Shopping på resan 
Under resan stannar vi för inköp på Calles i Rostock, stoppet varar ca 2 
timmar. Max bagagevikt 100 kg. Du kan förboka dina varor på hemsidan 
www.calle.dk välj butiken i Rostock. Varorna skall vara klara för avhämt-
ning enligt dagsprogrammet ovan. 

Pass 
Under resan är pass eller nationellt-idkort obligatoriskt.
Parkering i Vänersborg 
Vi har inhägnad parkering i Vänersborg. Måste förbokas. Pris 150:-
Platsbokning 
Du kan boka plats i bussen mot tillägg, 100:-
Färjor 
Vi åker med färjorna mellan Helsingborg & Helsingör (20 min) och mel-
lan Gedser & Rostock (2 tim). Vid problem på färjeleden mellan Gedser 
& Rostock åker vi över Puttgarden.
Vårt hotell Intercity hotel Rostock***+
Beläget vid centralstationen i Rostock ca 15 minuters promenad in till 
centrum. IntercityHotel Rostock har restaurang (tillfälligt stängd), bar/
lounge och tillgång till gratis trådlöst internet. Rummen har WiFi, tv, mi-
nibar,  telefon, hårtork och dusch. Hotellet har ej AC.
Vad ingår i resans pris 
Buss & färjeresa, 1 övernattning med del i dubbelrum inkl frukost.

BRA ATT VETA:

AVRESEDATUM FREDAGAR 
3/2, 3/3, 10/3, 17/3, 24/3, 31/3, 14/4, 21/4, 28/4, 5/5, 12/5, 26/5, 2/6, 25/8, 
1/9, 8/9, 15/9, 22/9, 29/9, 6/10, 13/10, 20/10, 27/10, 3/11, 10/11, 17/11, 
24/11

AVRESEDATUM SÖNDAGAR 
2/7, 9/7, 16/7, 23/7, 30/7, 6/8, 13/8, 20/8

fr1.290:-
boka på webben


