
”F ölj med på en härlig sommarresa 
och upplev sommarstämningen 
på ön Fehmarn. Resan innehåller 

förutom god mat och vackra vyer goda 
möjligheter till shopping och en dos av 
Burgstakkens hamnfestival. 

DESTINATION FEHMARN 
Vi reser från våra hemorter och färdas 
genom Småland och Skåne innan vi når 
färjeöverfarten Helsingborg-Helsingör. Vi 
fortsätter vår resa genom Danmark innan 
vi når färjeläget i Rödby. Överfarten till 
Puttgarden på knappa timmen blir en skön 
bensträckare innan vi når Tyskland. Väl 
i Puttgarden har vi en kortare resa till 
Scan-Shop i Burg där vi har möjligheter att 
shoppa i lugn och ro. Scan-Shop har mycket 
förmånliga priser och är kända för sitt breda 
whiskeysortiment. Besök gärna Scan-Shops 
hemsida för att ta del av de senaste erbju-
dandena, www.nielsen.discount. 
     Efter avslutad shopping åker vi till Gasthof 
Meetz i Bannesdorf för incheckning och logi, 
därefter väntar middagen följt av vinprov-
ning. Efter avslutad vinprovning erbjuder 
hotellet även en ädelspritsprovning, se 
faktaruta. Här får du ta del av och smaka på 
ett valfritt sortiment av fyra ädla sorter av 
Whiskey, Cognac, Rom med flera.

TYSKLANDS RIVIERA 
Efter god frukost påbörjar vi dagens rundtur. 
Under dagen får vi även möjligheter att göra 
ytterligare inköp, kanske med inspiration 
från gårdagskvällens provningar? 
     Vi besöker Tysklands Riviera, kurorten 
Grömitz, där vi får egen tid att promenera och 
äta lunch. Om vädret tillåter rekommenderar 
vi ett härligt bad i havet, ta gärna med badkläder. 
     Under eftermiddagen är vi åter tillbaka i 
Bannersdorf. På kvällen samlas vi åter för 
middag på en av Burgs lokala restauranger. 
Efter middagen fortsätter vi, med hjälp av 
bussen, till Burgstakken för den uppskattade 
och trevliga hamnfestivalen. 

HEMRESA 
Efter frukost checkar vi ut, sätter kurs mot 
färjeläget i Puttgarden och kör ombord på 
färjan som tar oss till Danmark för vidare 
färd till nästa färja mellan Helsingborg- 
Helsingör. På svensk mark stannar vi för 
måltidsstopp och under kvällen är vi åter 
tillbaka där allt började, förhoppningsvis 
med en härlig sommarkänsla och kanske 
fulla shoppingpåsar.

FEHMARN SOMMARSPECIAL 
Följ med på en sommarresa och upplev ön Fehmarn, staden 
Burg och den charmiga hamnfestivalen.

F E H M A R N  S O M M A R S P EC I A L -  B E N GTSV I K  R E S O R

FAKTA 
AVRESA: 7/7 (3 DAGAR) 
 PRIS: 2.495:- /PERSON 
  
INGÅR:
• Resa i helturistbuss
• Del i dubbelrum med halvpension
• Vinprovning
• Sightseeing på ön Fehmarn
• Bro-, färjekostnader och vägskatter
• Bussvärd 

TILLÄGG:
• Enkelrum 200:-
• Ädelspritsprovning 150:-
• Platsreservation i buss 75:-

AVBESTÄLLNINGSSKYDD:
• 100:- 



ARRANGÖR: Fårbobuss AB
BESÖKSADRESS Östra Torggatan 7 b, 1 tr  
POSTADRESS Box 15, 572 21 Oskarshamn 
TELEFON 0491-140 40

FÖR BOKNING & FRÅGOR, RING

0491-140 40
WWW.FARBOBUSS.SE // BOKA@FARBOBUSS.SE

F E H M A R N  S O M M A R S P EC I A L -  B E N GTSV I K  R E S O R 

Det är här vår resa börjar.

05.30  Oskarshamn, Lidl
05.45  Påskallavik, Kyrkan
06.00  Mönsterås, Statoil
06.10  Ålem, Preem
06.20  Rockneby, Busshpl. E22
06.30  Kalmar, Rasta
07.00  Nybro, Preem (Curts färg)
08.00  Växjö, Preem Rondellen
 (Sandviksvägen 2)
09.00  Ljungby, Ljungbystopp (morgonkaffe)
11.00  Helsingborg, Scandlines

(ÖVRIGA PLATSER LÄNGS E22 EFTER ÖVERENSKOMMELSE)

AVRESETIDERBETALNING 
Betalning görs till bankgiro 986-2087 först efter utskickad faktura.  
Vid bokning ska personnummer (år-mm-dd) uppges.

AVBESTÄLLNINGSSKYDD 
Gäller vid avbokning på grund av sjukdom före avresa mot  
läkarintyg, en expeditionsavgift på 75:- uttages. Avbokningen ska  
ske före avresa via telefon. Tillägg för enkelrum debiteras om en 
person försvinner/avbokas i rummet. OBS! Namnbyte innan 
avresa är möjligt, kontakta oss!

LEGITIMATION/PASS 
Ta med giltigt pass på resan.

VALUTA 
Euro.

LASTVIKTSBEGRÄNSNING 
Max 80 kg /person

16.00  Ljungby, Ljungbystopp
17.45  Växjö, Preem Rondellen
 (Sandviksvägen 2)
18.15  Nybro, Preem (Curts färg)
19.00  Kalmar, Rasta
20.00  Oskarshamn, Lidl

HEMKOMSTTIDER (cirka)


