
          

KIELKRYSSNING 3 DAGAR  

SPF Svarteborg i samarbete med ReseMakar´n 

KIELKRYSSNING 3 DAGAR  

Datum:  10 maj 2022 

Pris: 1250:- vid minst 45 deltagare 

Påstigningsplatser:  Ut: Hem: 
Hällevadsholm 15:10 11:35 
Dingle  15:20 11:25 
Munkedal  15:35 11:10 
   
I priset ingår: Bussresa, båtresa, del i insides 
tvåbäddshytt med våningssäng, 2 st frukost samt 
shopping på CITTI max 100 kg 
 
Tillval: 
Dubbelhytt liten m golvstående sängar insides 340:-/rum 
Dubbelhytt med våningsäng utsides, 440:-/rum 
Dubbelhytt normal m golvsängar Insides 560:-/rum 
Dubbelhytt liten m golvsängar utsides 718:-/rum 
Dubbelhytt normal m golvsängar utsides 920:-/rum 
Enkelhytt Insides 260:-/rum 
Enkelhytt Utsides 695:-/rum 
Middagsbuffé all inclusive utresan 314:- 
 

Handla 100 kg per person! 
 

MEDTAG COVIDBEVIS OCH 

PASS 

Anmälan senast 1/4 till: 
Ingalill Johansson 070-576 03 37 

 

 

 

Dag 1 Hemorten – Kiel  Bussen hämtar upp på 
respektive hemort och kör till Göteborg. Vi checkar in 
på båten och lämnar kajen 18.45. Vi åker med en av 
världens största färjor – Stena Germanica eller Stena 
Scandinavica. Njut av god mat och en shoppingrunda i 
butiken eller koppla av i Riva Bar i C-View lounge. 
Därefter väntar en god natts sömn i sköna DUX-sängar 
i den komfortabla hytten. 

Dag 2 Kiel  Färjan anländer Kiel 09.15 och vår buss kör, 
de som vill, till det stora köpcentret CITTI-Park. Här 
finns många bra fackaffärer och boutiquer, allt under 
ett tak. CITTI Markt är en gigantisk stormarknad där 
det finns ett enormt utbud av bl a drycker och 
livsmedel. Här finns flera hundra sorters öl till bra 
priser och vi kan handla utan pant. Det finns 
svensktalande shoppingguider och möjlighet att 
provsmaka ett antal olika viner och köpa med hem. 
Tillbaka till Kiels centrum efter ca 3 timmar på CITI. I 
centrum finns många bra shoppingområden. 
Holstentörn är Kiels största shoppingcenter under tak. 
Holstenstrasse är Tysklands största gågata och leder 
dig direkt till Alter Markt. Här finns kaféer, 
restauranger, stora varuhus och små butiker. Tillbaka 
till färjan tar man sig på egen hand, färjan ligger 
endast ett par minuters promenad från centrum. Om 
man stiger av får man gå ombord kl 13:00 igen och får 
då tillgång till sin hytt. Kl.17.45 avgår fartyget från Kiel 
för ytterligare en kväll ombord. 

Dag 3 Kiel – hemorten  Färjan närmar sig Göteborgs 
hamninlopp medans vi njuter av frukostbuffén. Kl 
09.15 ligger vi åter i hamn. Bussen kör oss till våra 
hemorten 


