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Här vid floden 

Elbe ligger 

Magdeburg som 

tronar på en 

intressant över 

1000 år 

gammal 

historia, en 

imponerande 

stadsbild med 

vackra byggnader och bra shopping. Vi bor bra på Intercity Hotel. 

Följ med oss på en julmarknadsresa till denna utsökta shoppingstad! 
Torsdag 24 november 
Start från Lilla Edet – Lödöse – Ale och Kungälv till Stena Tysklandsterminalen där färjan avgår 18.45 
till Kiel.  Ombord har vi insides dubbelhytter med dusch/wc. Annan hyttkategori kan fås mot tillägg. 
Vid avgången äter vi julbuffé och sedan är det fri tid för shopping och andra aktiviteter ombord. 
 

Fredag 25 november 
Före ankomst till Kiel 09.15 äter vi en god frukostbuffé och fortsätter mot Magdeburg. Där vi ska 

tillbringa några dagar för julmarknaden. Vid ankomst till hotellet intas en härlig middag, sedan är 

kvällen fri. Ca 38 mil. 

 

Lördag 26 och söndag 27 november 
Frukost och sedan hela dagen fri för egna strövtåg på julmarknaden.  

 

Måndag 28 november 
Efter frukost säger vi Auf Wiedersehen till Magdeburg, styr mot Kiel och till City Markt där vi shoppar 

loss inför julens alla godsaker. Vi tar färjan Stena Scandinavica, där vi kliver ombord och äter en härlig 

julbuffé. Därefter är kvällen fri att göra vad man vill. Ca 38 mil. 

 

Tisdag 29 november 

Före ankomst till Göteborg kl. 09.15 äter vi en god frukost och väl i land fortsätter vi till våra 

respektive hemorter med förhoppningsvis många glada minnen. 

 

 

mailto:kontoret@taxilillaedet.se
http://www.lillaedetsbuss.se/


Lilla Edets Buss 

Bäckvägen 54 kontoret@taxilillaedet.se Telefon 0520 - 65 75 00 

463 33  LILLA EDET www.lillaedetsbuss.se Fax 0520 - 65 72 43 

 
   

 
Pris p/p i dubbelrum/hytt: 6.670;- 

 

Tillägg enkelrum  1.050;-  
Tillägg enkelhytt insides  400:- 

Tillägg del i dubbelhytt utsides 180:- 

Tillägg enkelhytt utsides  840:- 

 

 

I priset ingår:  Buss och båtresor 

2 övernattning på Stena Line (insides hytt)  

2 st. julbuffé på Stena Line 

2 st. frukost   ”      ”       ” 

3 övernattningar på hotell med frukost.   

1 st. middag på hotell     

3 st. frukost   ”      ”    

Reseledare, betjäningsavgifter   

Vägavgifter, vägskatter 

Lite överraskningar 
 

I priset ingår ej:  Middagsdryck dag 2 på hotellet. 

Anmälningsavgift: Sek 1.000: -  p/p vid anmälan som är bindande 

Resterande belopp (5.670:-) insättes senast 4 veckor innan 

avresa till:                       

Taxi Lilla Edet   Bankgiro  741 – 6910 

Swishnummer:   123 617 29 85 

Märk med namn och Magdeburg 2022 

Anmälan till:  Lilla Edets Buss 0520-65 75 00 eller till 

kontoret@taxilillaedet.se 

 

Med reservation för ändringar i resan. 

Sista anmälningsdag 25 oktober, först till kvarn. 

 

OBS! Glöm ej passet och  

Covid-pass 
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