
             PUTTGARDEN EXPRESS 

1 DAG ___________________________________________________ 

Hovslätts Bussresor AB 
För bokning och information tel 036-31 02 60  www.hovslattsbussresor.se 

Scandlines Border Shop 8000 kvm stora flytande 
gränshandelsbutik finns på kajen i Puttgarden. Här 
handlar vi med valutan Euro eller platskortet.  
Vi är med i EU så måste vi ha giltigt pass /nationellt id-
kort!  giltigt pass med oss.  
Varuhuset rymmer hela 4 våningar och här finner ni ett 
mäkta stort utbud av bland annat dryck och godis till 
mycket förmånliga priser! Border Shops hemsida är 
www.bordershop.com/se om ni vill titta lite på 
sortimentet innan ni åker. 
 

Program 
Vi startar redan klockan 06:00 på morgon från Hovslätt 
och efter några timmar når vi Helsingborg och färjar 
över till Helsingör. Snabba motorvägar i Danmark gör att 
vi snart är framme vid Rödby och färjar över till 
Puttgarden. Vi kör non stop hela vägen och pauser blir 
det på färjorna. Ombord på bussen kan ni handla kaffe, 
dryck, korv mm av vår bussvärd 
 
Väl framme i Bordershop är det dags för shopping  
13.00-15.00 Shopping time *Max 99 kg/person*  
16:00 Avgång med färjan. 
 
Vi packar in i bussen efter hand, dock senast 30 min innan avgång. 
När du köper öl på Bordershopen, och vill dra av panten, så måste 
du fylla i en exportdeklaration, där du förbinder dig att exportera 
de burkar som inhandlats. Exportdeklaration ska fyllas i innan du 
kommer fram till kassan för att inte skapa onödigt långsam kö. Den 
ska bl.a. innehålla pass- eller körkortsnummer (personnr), som 
sedan kontrolleras mot uppvisande av samma legitimation för 
kassör/kassörska.  
Kom därför ihåg att ta med dig någon av dessa legitimationer in i 
butiken.  
Blanketten för exportdeklarationer finns utplacerade vid butikernas 
ölavdelning eller precis innan kassorna. Bordershopen kan Ni betala 
med visa/Master/Eurocard eller Diners. Pin kod skall användas. 
Dessvärre är det inte möjligt att växla pengar i Bordershop. Vi 
beräknas vara hemma ca 22.30 i Hovslätt. 

>>Länk till Bordershopen>> 

>>Länk till Pant/Exportdeklaration>> 

 

Allt som ni handlar måste märkas med ert 
namn!   Ta gärna med egna etiketter för att 
märka upp ert bagage. 
 

 ÅR 2023          

Pris: 800: -   

 11/4.  24/4. 
  8/5.  25/5. 
12/6. 
  4/7. 
  8/8. 
11/9. 
I priset ingår:  
Bussresa 
Vägskatt 
Färjor Forsea, Scandlines 
Helsingborg-Helsingör 
Rödby - Puttgarden 
 
                  Avresa 
06.00 Hovslätt Hammarvägen. 130 
06.20 Vaggeryd Preem 
06.30 Skillingaryd  
06.50 Värnamo Kärnan 
09,.00 färjeterminaler Forsea/Scandlines 

 

Medtag Pass // nationellt id-kort 

Intresserad av fler avresedatum på 
vardagar se vår hemsida där vi uppdatera 
när det blir ”tryck” på fler avresor till 
Puttgarden Express   
Hovslätt – Puttgarden. 

http://www.puttgarden.bordershoppa.se/
https://www.bordershop.com/se/exportdeklaration

