
Gruppresor 2023
INFORMATION OCH INSPIRATION

Vi reserverar oss för eventuella tryckfel och ändringar. Priserna är aktuella vid tryckning Augusti 2022.



Świnoujście
Rostock

Trelleborg Klaipėda

LübeckTravemünde

Full fart framåt mot 2023
TILLSAMMANS SKAPAR VI MINNESVÄRDA GRUPPRESOR FÖR VÅRA RESENÄRER.

Vi på TT-Line vill att det ska vara enkelt för er att göra det ni är bäst på –  
att erbjuda upplevelserika resor som lever kvar länge i minnet hos era resenärer.  
Därför är vår ambition att planerandet av gruppresan ska vara bekvämt och enkelt  
från själva bokningsprocessen till att resan är genomförd. 

Efter ett händelserikt år där bussbranschen fick en nystart efter pandemin,  
TT-Line firade 60 års jubileum och vårt helt nya Green Ship och flaggskepp  
Nils Holgersson levererades och sattes i trafik under våren, så ser vi fram emot ett minst 
lika händelserikt 2023. 

Under 2023 kommer vårt andra nya Green Ship att sättas i trafik. Fartyget konstrueras 
efter vårt första nya Green Ship som har mottagits väl av våra gruppresenärer. 
Resenärerna njuter inte bara av den bekväma överfarten utan också av den goda 
maten och av den friska havsluften på det stora soldäcket.

Under 2023 hoppas vi på att få se fler bussar och gruppresenärer ombord  
på våra fartyg.

På gruppresefronten har vi utökat vårt utbud av paketresor och vi erbjuder  
nu en guidetjänst i pittoreska Lübeck som ni kan boka via oss. Mer information  
och alla priser hittar ni på vår hemsida eller kontakta oss direkt för mer information.

Välkommen ombord till TT-Line!

Travemünde, Lübeck
Linjen som TT-Line har trafikerat i 60 år. Resan från Trelleborg  
till Travemünde tar ungefär 7-9 timmar beroende på avgång. Från 
hamnen i Travemünde tar man sig snabbt till Lübecks historiska centrum.  
Ska man vidare ut i Tyskland eller Europa tar man sig inom några 
minuter till motorvägen A1 mot Hamburg och sedan vidare mot andra 
destinationer om så önskas.

Rostock
TT-Line har sedan 1992 trafikerat linjen Trelleborg-Rostock och resan  
tar ungefär 6-7 timmar beroende på avgång. Man tar sig lätt från 
hamnen in till Rostock centrum som är en vacker och mångsidig stad  
där det finns mycket att upptäcka. Det är också ett bra alternativ  
om man ska resa vidare mot Berlin eller andra destionationer i Europa.

Świnoujście
TT-Line har sedan januari 2014 transporterat passagerar- och godstrafik 
mellan Trelleborg och Świnoujście. Resan över Östersjön tar ungefär  
6-7 timmar beroende på avgång. Hamnens idealiska läge erbjuder 
många olika resmöjligheter och även denna linje är ett bra alternativ  
om man ska resa vidare mot Berlin eller om man ska vidare ut i Europa. 

Klaipėda
Sedan 2018 trafikerar TT-Line mellan Trelleborg och Klaipėda flera gånger 
per vecka. Hamnstaden är vår östligaste destination och passar perfekt 
för resor till de baltiska länderna. Överfarten från Trelleborg tar ungefär 
17-18 timmar beroende på avgång. Vår nybyggda terminal ligger i direkt 
anslutning till motorvägen och härifrån tar man sig smidigt in till staden.

Trelleborg
Alla våra resor utgår från den södra svenska knutpunkten Trelleborg. 
Med upp till 18 avgångar per dygn förbinder TT-Line de största tyska 
Östersjöhamnarna Travemünde och Rostock, den polska hamnstaden 
Świnoujście och hamnen i Klaipėda i Litauen. I snart 60 år har vi varit  
en av de viktigaste och enklaste transportvägarna från Skandinavien  
till Kontinenten.

60 års 
erfarenhet
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 1. Soldäck
 2.  Konferensrum
 3. Hytter
 4. TT-Line Shop
 5. Coffee lounge
 6.  Bufférestaurang
 7.  Sportbar
 8. Restaurang
 9.  Bastu med balkong
 10. Family lounge

Under 2023 sätts också vårt 
andra nya Green Ship Peter Pan  
i trafik. 

UTSLÄPPSMINSKNINGAR PER ÅR 
FÖR LNG (FLYTANDE NATURGAS) 
VS. MGO (MARIN DIESEL)

CO2-22%

-82% NOX

SOX-98%

-93% PARTIKLAR



från

per person
1150:-

Kryssa till Lübeck
gruppresa inkl. HP
Ett riktigt bra upplägg för en minisemester till Tyskland. Med vårt resepaket åker er 
grupp bekvämt till Tyskland. Väl i Tyskland finns det massor att upptäcka under en hel 
dag i land. Erbjudandet går också att komplettera med en hotellbokning via TT-Line.

INGÅR I PAKETET 
Överfart Trelleborg-Travemünde-Trelleborg

Middag tur & retur

Frukostbuffé tur & retur

Plats i insides 2-bäddshytt tur & retur

Bussplats tur & retur

Hytt och måltider för en busschaufför tur & retur

RESEPROGRAM
Dag 1: På kvällen ombordstigning, inkvartering i hytter 
och middag ombord. Därefter egen tid till förfogande. 
Avgång från Trelleborg mot Travemünde, Lübeck.

Dag 2: På morgonen frukostbuffé och ankomst till 
Travemünde. Eget program i land. På kvällen 
ombordstigning, inkvartering i hytter och middag 
ombord. Avgång från Travemünde mot Trelleborg.

Dag 3: På morgonen frukostbuffé ombord och ankomst 
till Trelleborg.

HIGHLIGHT 2023
UNDER 2023 KOMMER BÅDA NYA GREEN SHIPS ATT TRAFIKERA TRAVEMÜNDELINJEN. 
VÄLKOMMEN OMBORD! 

SÄSONGER 2023
Lågsäsong Januari-mars & november

Mellansäsong April, maj, september, oktober & december 

Högsäsong Juni-augusti

PRISER PER PERSON* I SEK 2023 INKL. BRÄNSLETILLÄGG    
Avgång från Trelleborg Lågsäsong Mellansäsong Högsäsong

Måndag-Torsdag 1150:- 1210:- 1340:-

Fredag-Söndag 1200:- 1260:- 1390:-**

Hotellövernattning i Tyskland På förfrågan
* Priser gäller vid bokning av minst 20 betalande resenärer.
** Dessa priser gäller ej utresa fredag-lördag under perioden 29.6-12.8.

HYTTILLÄGG PER PERSON & STRÄCKA I SEK 2023 
2-4 bäddshytt insides Inklusive

1 bäddshytt insides 510:-

2-4 bäddshytt utsides 120:-

1 bäddshytt utsides 580:-
Bokningar bekräftas med ett allotment fördelat på insides- & utsideshytter.

GUIDESERVICE I LÜBECK PRIS PER GRUPP
Svenskspråkig guide 1,5 timme 2560:-

Svenskspråkig guide 8 timmar 5370:-

Andra önskemål på förfrågan
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Świnoujście

Międzywodzie

Kolberg

Stettin

Usedom
Rostock

WismarLübeck
Travemünde

Klaipėda

Palanga

Neringa

SVERIGE

LITAUEN

POLEN

Berlin

TYSKLAND

SchwerinHamburg

Lüneburg

Karls Erlebnis Dorf i Warnsdorf Båtutflykt på Wakenitzfloden Hansamuseum

Café Niederegger Hansapark Karls Erlebnis Dorf i Rövershagen

Elbphilharmonie Spitaler- och Mönckebergstraße Hamburgs rådhus 

Schloss Schwerin Galaxy Centrum Filharmonin i Stettin

Kuriska näset Klaipėda slottsmuseum Jonas Basanavičius gata

Bilder: Adobe Stock © mstein © JFL Photography ©pure-life-pictures
©Maciej Bledowski ©MenineNuotrauka.lt

TT-Line AB
Hamngatan 9

231 22 Trelleborg, Sverige
Telefon: +46 (0)410-562 25 

E-mail: groupbooking@ttline.com

Anmälan till nyhetsbrev för grupper: 
www.ttline.com/sv/gruppresor/nyhetsbrev/

www.ttline.com 

Reseinspiration och tips
Här har vi samlat våra bästa resetips och idéer för trevliga resor till norra Tyskland,  
Polen och Litauen.

Vänligen observera
Alla priser är nettopriser. 

Lägsta antal passagerare paketresor 20 personer

Alla bokningar samt avbokningar för grupper måste skickas in skriftligen till nedanstående e-mail adress.

Namnlistor behöver vi senast 21 dagar före avresa tillsammans med hyttfördelningslistan.
På samtliga avgångar erfordras kompletta listor med namn, kön, nationalitet och födelsedatum på samtliga resenärer
även reseledare och chaufförer, samt bussens registreringsnummer. Vi önskar även ett mobilnummer till chaufför/reseledare  
som vi kan lägga in i bokningen.

Avbokningsavgift
Fram till 28 dagar före avresa: kostnadsfritt.
27 till 15 dagar före avresa: 10% av resans totala pris
14 till 4 dagar före avresa: 50% av resans totala pris
Senare än 4 dagar före avresa: 100% av resans totala pris


