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Shopping Puttgarden-Nattexpressen   OBS!! GLÖM INTE GILTIGT PASS/INTERNATIONELLT ID-KORT 

Välkommen på shoppingresa till Puttgarden och Bordershopen. Vi ser fram emot att se dig/er på vår buss och 

kommer göra allt vi kan för att dagen och resan ska bli till belåtenhet, då vi alltid försöker vara … lite bussigare 

Du har vid bokningen bestämt hur många kilo du vill ha med dig hem, 50, 100 eller 150 kg 

För att planera dina inköp så kan du räkna på detta sätt. 

Glasflaskor: 70 cl = 1 kg, 1 liter = 1,5 kg, för övrigt räknar du 1 liter = 1 kg, 1 platta 33 cl öl/cider = 8 kg    

Det är mycket viktigt att vi håller de vikter som är bokade, både för bussens vikt, utrymme och för att det ska vara 

rättvist. Vi garanterar inte att ni får med er alla kolli hem om det missbrukas. Vi vill att du gör en uträkning, redan 

i bussen för att ha koll på din vikt, med hjälp av baksidan på denna info, vid behov kommer vi att kontrollera den.   

Vi har även ett smart system för märkningen, där ni blir tilldelade ett nummer och klister etiketter på bussen som ni 

märker alla era kartonger med. Detta har vi kört ett tag nu, med mycket bra utgång, ta gärna med etiketterna in på 

Bordershopen och märk varorna medans ni handlar. Sätt alltid etiketterna på ovansidan på alla kollin, tack 

Efter en sväng på Höglandet för att hämta upp resenärer så åker vi mot Helsingborg.                                                                               

Vi stannar på vägen för ett fikastopp där vi bjuder på kaffe & kaka, vi har med mackor till er som förbokat det. 

Resan fortsätter via färjan Helsingborg-Helsingör och vidare genom Danmark, som tar c: a 2,5 timme, till färjan                 

Rödby - Puttgarden. Den tar 45 min så här är det lämpligt att äta mat på dit eller hemvägen. 

När vi anlänt till Bordershopen så stannar vi i c: a 2 timmar för shopping på hög nivå. 

Återresan går samma väg som nerresan och vi beräknar vara hemma runt 18,00/Eksjö. Hemtiden kan variera p.g.a. 

färjetider och bilköer, sådant vi inte kan påverka.  

Vi kör direkt mot hemorterna efter Helsingborg, så planera era matintag till färjorna. 

Vi vill påminna alla om att det är en trivselresa för alla resenärer, med måttligt alkoholintag för att bussen, 

chaufförer och medresenärer ska trivas och ha en trevlig dag tillsammans.                                                                                             

Vi ber er därför att inte ha med egen öl/sprit på bussen p.g.a. allas trevnad och trivselregler. 

Info om förbokade varor 

Nu körs inte förbokade varor ner till bussen längre vid entrén pga. säkerhetsskäl och platsbrist, så vi 

måste åka upp med bussen till lagret för förbokade varor. Därför stannar vi bussen där när vi anländer 

till Puttgarden, och alla går av där, de som förbokat betalar och hämtar sina varor, och de andra går ner 

till Bordershopen, det är bara en lite bit att gå. 

När vi lastat klart det förbokade, så kör vi ner bussen till utgången på Bordershopen. Det tar c: a en 

timme innan bussen är nerkörd, så ni planerar när ni ska lasta in era kollin. Det är bara att prata med 

personalen på bussen vid frågor, och de kommer att informera om tiderna. 

Har ni förbokat varor på Bordershopen, så både betalar man och hämtar det vid utlämningen numera. 

Man behöver inte betala vid informationen längre, utan det finns terminaler där man scannar sin QR-

kod och betalar med kort vid utlämningen, sen körs varorna ut till bussen. Var mycket noga med att 

kolla igenom era kolli, innan ni skriver på utlämningsordern, så allt är med. 
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Alla ska fylla i sin vikt och redovisa för chaufförerna eller 

reseledaren, vi tolererar inte att man köper mer än den 

vikt som man betalat för. 

Jag har köpt vikt: ______________ 

 

Räkna ut din vikt: 

Öl/ciderplattor x 8 kg, antal________Vikt__________ 

Bag in Box 3 lit x 3 kg, antal________Vikt__________ 

Flaskor 70 cl x 1 kg, antal___________Vikt_________ 

Flaskor 100 cl x 1,5 kg, antal_________Vikt_________ 

 

Total vikt______________ 
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