”FJÄRDINGENS”
< Resor & Nöjen >

SHOPPING Heiligenhafen med LÜBECK
fredag 26 feb. – söndag 28 feb.
Vi vill gärna erbjuda Er en trevlig shopping och nöjesresa utan stress till Heiligenhafen och
Lübeck.
Behaglig resa med två övernattningar på TT-line Trelleborg – Travemünde.
Vi erbjuder bara 30 – 32 gäster denna möjlighet = avstånd i bussen.
Se även TT:s policy vad det gäller avstånd o.s.v.
175 kg/person kan Du handla.

Fredag 26 feb. 14.30 Avresa Vara med paus i Björkäng. Vi vill köra effektivaste vägen.
20.15 Ombordstigning TT line Trelleborg – Travemünde
Plats i insides dubbelhytt ingår i priset. Tillägg för enkel och ytterhytt.
Buffëmiddag ombord innan avresa
22.00 Båten avgår mot Travemünde

Lördag 27 feb. Tidig frukost innan vi anländer Travemünde 07.00
07.30 Vi rullar mot Heiligenhafen och Fleggaards och Calles
08.30 – 11.00 Möjlighet för inköp hos Fleggaards i Heiligenhafen där du även kan besöka
Calles för komplettering.
Du kan handla 175kg och vi stannar minst 2,5 timmar
När shoppingen är avklarad rullar vi mot Lübeck för en trevlig eftermiddag.
12.00 – 19.30 Hela eftermiddagen kan Du tillbringa i Lübeck. Kanske lite marsipan.
20.00 Åter till färjan för ny incheckning och gemensam buffémiddag.
22.00 Färjan avgår mot Trelleborg
Söndag 28 feb. Frukost ombord innan färjan är åter i Trelleborg 08.30. Vi rullar hemåt och
tar paus i Björkäng. Tidig eftermiddag åter vid hemorten.

Pris: 1 850:- inkl. bussresa, vägskatter, färja, insides 2-bädds hytt, 2st frukost och
2st buffémiddag. Enkelhytt tillägg
Buffémiddag på TT serveras av personal inkl. 3 drycker, öl vin vatten eller kaffe.
Enkelhytt 500:Utsides 2-bädds 250:-/person t.o.r.
OBS: Viktigt att Du använder Visakort eller dylikt vid betalning så Du har
avbeställningsskydd.
Känner Du Dig det minsta krasslig innan avresa så stanna hemma.
Medtag Munskydd = är regel i affärer i Tyskland och på färjan.
Ring oss eller maila omgående för att boka plats. Inbetalning sker till BG 5611-2527
Se hemsida: www.fjardingens.se
Välkomna hälsar Inger o Leif
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