
 
 

 

 

 
Shoppingresa till Kiel 3 dagar 
 
Datum 2022: 27/10 
 
Välkomna att åka med på vår 3 dagars shoppingresa. En trevlig och uppskattad resa 
med en heldag i Tyskland, där kan du handla till förmånliga priser på bl.a. CITTI Park 
och/eller flanera i den mysiga staden Kiel. 
 
Program 
Dag 1. Vi reser från våra respektive hemorter ner till Göteborg, där vi stiger ombord på 
Stena Lines färja som avgår kl. 18.45 till Kiel.  
Under bussresan gör vi stopp med möjlighet att köpa mat och fika. 
På båten njuter kan man koppla av med taxfreeshopping, middag i restaurangen eller 
varför inte prova all inclusive - buffén. 
 
Dag 2. Vi ankommer med färjan kl. 09.15 och sedan väntar en heldag i Kiel.  
Vi åker bekvämt i vår buss direkt till CITTI Park, ett köpcenter med över 80 butiker 
förutom den välkända CITTI Markt, med sitt välsorterade sortiment av bl.a. vin och 
delikatesser. Efter några timmars shopping tar bussen oss tillbaka till stadskärnan och 
eftermiddagen är fri att spendera på egen hand. Shoppingstråken med sina många 
affärer och restauranger ligger på bekvämt gångavstånd till terminalen.  
Kl. 18.45 avgår färjan tillbaka till Sverige igen. 
 
Dag 3. Vi anländer till Göteborg kl. 09.15. Beräknad ankomst till Västerås ca 16.00. 
Under hemresan stannar vi med möjlighet att äta eller fika. 
 
 
Hyttkategorier och priser 2022: 
 
INSIDESHYTTER                                                 
Enkelhytt                                         2 750 kr٭                
del i 2-bäddshytt                             2 500 kr ٭ 
del i 2-bäddshytt med överslaf      2 200 kr٭                
del i 3-bäddshytt                            2 300 kr٭              
del i 4-bäddshytt                            2 150 kr٭                 
 
UTSIDESHYTTER 
Enkelhytt                                        3 200 kr ٭ 

del i 2-bäddshytt                            2 700 kr ٭ 
del i 2-bäddshytt med överslaf      2 450 kr ٭ 

del i 3-bäddshytt                            2 450 kr٭     
del i 4-bäddshytt                           2 250 kr ٭ 
 med reservation för prishöjningar ٭
 
I priset ingår: Bussresa t/r, färja Göteborg-Kiel t/r, 2 frukostar samt beställd hyttkategori. 


