
   

 

 
 
 
 
 
 
 
     

Bussresa till Lübeck 2 dagar 30/5 – 31/5 2022 

 
På grund av att hotellet i Timmendorfer Strand har valt att hålla stängt lite längre än vad dom hade 
tänkt från början, påverkar det vår tänkta resa dit. Vi tänker genomföra resan men vi blir ju såklart 
tvungna att bo någon annanstans och valet har fallit på Hansa staden Lübeck. Vi kommer att bo 
centralt utanför Holstein Tor så med andra ord är det bara en liten promenad till centrum och 

rådhusplatsen. Hoppas att ni vill följa med i alla fall      .  
 
Dag 1: Avresa från Lyckeby för färd mot Öresundsförbindelsen. Efter Köpenhamn gör vi ett stopp för 
kaffe och fralla från busscafét. Färden fortsätter mot Rödby där vi tar färjan till Puttgarden. När vi 
kommer på tysk mark kör vi till Burg för ett besök och vinprovning på Calles, vi kommer även att få lite 
egen tid i Burg. Vi åker vidare mot Lübeck där vi checkar in på vårt centralt belägna hotell Park Inn by 
Radisson. På kvällen kommer vi att äta en gemensam middag på hotellet. 
 
Dag 2. Vi tar lite sovmorgon eller njuter lite extra av hotellets frukostbuffé. Vid 10 lämnar vi hotellet och 
kör norr ut igen. Vi gör ett stopp på Karl´s Erlebnins som ligger i Warnsdorf, här finns det många 
trevliga saker att se och shoppa. Här stannar vi i ca 1,5 h innan vi kör vidare till Puttgarden, och tar 
färjan över till Rödby och sedan vidare mot Köpenhamn. Efter ett par timmar stannar vi för en kort 
bussfika. På vägen hem genom Skåne gör vi ett stopp på Ekerödsrasten i 45 minuter. Här finns det 
möjlighet att köpa mat om man önskar det. 
 
Pris per person i dubbelrum vid minst 35 betalande: 2 495 kr 
Enkelrumstillägg: 595 kr 
Detta ingår: Resa i modern turistbuss med plats för 50 personer, del i dubbelrum,  
förmiddagsfika dag 1, frukost dag 2, middag dag 1, vinprovning dag 1, eftermiddagsfika dag 2, 
reseledare Sven-Bertil Johansson 

 
Anmälan görs till: Trossö Buss på mejladress info@trossobuss.se eller på telefon 0455-470 75 
 
(Förlängd anmälningstid) Anmälan senast: 2022-04-29 
 
Anmälningsavgiften på 600 kr per person inbetalas senast 7 dagar efter anmälan, resterande belopp 
betalas senast 2022-04-30 
 
Betalning till: BG 5444-6406 eller till swishnummer 123 147 09 47 märk betalningen med namn och 
Lübeck 
 
 

 

mailto:info@trossobuss.se

