
  

Tingsryds Busstrafik AB Bankgiro 5886 - 6211 Org.nr 556667-5483 
Ulfsryd Norralund  Telefon: 0477-192 90 
362 91 Tingsryd  Fax: 0477 - 310 50 

 

Shoppingresa 

Bergen, Tyskland, Fredagen den 23 Maj - 14 
 
04:15 Avresa från Tingsryd, Övre torget 
04:30 Avresa från Urshult, fd. stationen 
04:45 Avresa från Ryd, Folkets Hus 
04:55 Avresa från Fridafors, Busshållplatsen i höjd med Delikatessgrabbarna 
05:05 Avresa från Kyrkhult, Kyrkhultarn 
05:15 Avresa från Jämshög, Kyrkan 
 
08:15 Båtresa Trelleborg – Sassnitz (Kontrollera båtshoppens priser & jämför med Tyskland) 
12:30 Ankomst Mukran (strax utanför Sassnitz)   
 
13:00  Avstigning vid ALDI, därefter vid Real/Famila 
 (Gångavstånd mellan ALDI & Real/Familia, om man ej vill åka buss) 
13:45 Avresa från ALDI   
14:30 Avresa från parkeringen vid Real/Famila  
15:00 Shopping Border Shop, Sassnitz (Mukran) – bussen precis utanför entrén 
 
15:30 Ombordstigning på bussen 
15:45 Sista möjligheten att checka in på färjan/första möjligheten att köra ombord 
16:15 Båtresa Sassnitz – Trelleborg (Handla i båtshoppen om priserna är attraktiva!) 
20:30 Ankomst Trelleborg 
 
23:30 ca. Hemkomst till Ryd 
00:00 ca. Hemkomst till Tingsryd 
 
Angivna färjeavgångar är förbokade.  
Eftersom det inte finns några alternativa färjeövergångar måste alla tider respekteras.   
Den som inte kan passa tiden riskerar att bli kvarlämnad i Tyskland! 
 
För att utnyttja shoppingtiden maximalt rekommenderas att lunch respektive middag intages 
ombord på färjan på ut- resp. hemresan. 
 
Lastvikt/person maximalt 90 Kg. Alla inköp namnas och placeras i olika bagageluckor 
beroende på avstigningsort.  
Tingsryds Buss tillhandahåller tejp och tuschpennor utan extra kostnad. 
 
Information om varuhuset Real kan studeras (på tyska) vid besök av hemsidan www.real.de 
Då det gäller Border Shop kan betalformer som accepteras, sortiment, priser, pantningsregler 
mm. studeras via hemsidan www.border-shop.dk eller www.scandlines.com. 
 
Varje resenär ska medtaga pass för att kunna styrka sin identitet vid eventuell gränskontroll. 

Kostnaden 500 kr/person betalas vid ombordstigningen 

Anmälan till Tingsryds Buss, 0477 – 192 90 senast den 15 Maj 2014 
Vid anmälan ska för- & efternamn samt födelseår, månad & dag uppges. 

/Dag Runesson 140402 


