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Bra att veta inför besöket
Att shoppa loss i Ullared kan verkligen
vara ett utmanande och tufft äventyr. Det
gäller både att vara väl förberedd och öppen för det oväntade...
Vi kallar det ULLAREDO!
Planeringstips
Ät en rejäl frukost. Det är tillåtet att ta med
och förtära mat/dryck/fika/godis ombord
på bussen under förutsättning att det inte
skapar olägenheter för medresenärerna.
Vi stannar efter vägen så att man har möjlighet att äta frukost/morgonfika.
Bekväma skor
Ta på ett par riktigt bekväma skor, shoppingområdet är stort och du kommer behöva gå långt.
Ladda mobilen
Se till att ha mobiltelefonen laddad, den
kan behövas om ni kommer bort från varandra i vimlet.
Kundvagnspollett
Kom ihåg att ta med kundvagnspollett,
fem- eller tiokronorsmynt till din kundvagn. Växlingsautomat finns i anslutning
till kundvagnsstallet närmast Gekås.
Värdesaker
Tänk på att aldrig lämna privata tillhörigheter som handväskor, plånböcker, mobiltelefoner och jackor i kundvagnen. Håll
reda på dina värdesaker, det finns alltid
en risk att råka ut för ficktjuvar i stora folksamlingar.

ULLARED SHOPPING

Kundvagnsparkering
Plan 2 i Gekås består endast av en jättestor kundvagnsparkering! Här kan du
lämna din vagn när du behöver en paus.
Och med hjälp av färger och siffror hitta
den igen. Kundvagnsparkeringen har
plats för ca 600 kundvagnar.

För datum se vår hemsida eller ring för
info! Ta för vana att titta in på den för att
ta del av ny information.
Pris per person 		

I resans pris ingår:
•
Resa i turistbuss
•
9 timmars shopping
•
En mycket trevlig upplevelse
Frivilliga tillägg:
Reservation av plats i buss

Du ansvarar som resenär själv för dina
tillhörigheter. Ömtåligt bagage ska vara
väl emballerat. Brandfarligt eller explosivt
bagage får ej medföras. Ta med plastsäck
eller stor väska som är märkt med ditt
namn. Inga lösa påsar tillåts. Kontrollera
noga vid avstigning att rätt bagage medtages. Förlorat bagage ersätts ej.
Alla bussar är rökfria, även på toaletterna. Mobiltelefon, bärbar dator etc får
användas ombord. Tänk dock på att visa
hänsyn till medresenärerna.
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Tidtabell:
02.30 Örebro, Resecentrum hpl A
02.40 Västhaga, Scandic Hotell
02.45 Adolfsberg, hpl Korskyrkan
02.50 Marieberg, hpl Kumlavägen
02.52 Mosås, hpl Mosås
03.05 Kumla, Resecentrum hpl G
03.15 Hallsberg, ers.hpl Bangatan
03.25 Brändåsen, Statoil
03.45 Askersund, Shell-macken
04.10 Motala, OK/Q8 macken Vinterg.
08.00 Beräknad ankomst till Ullared
17.00

Återresa från Ullared

Bokning är obligatorisk! Bussen angör
endast påstigningsplatser där det finns
bokade resenärer.

Bankomater
Det finns flera bankomater inom området.

Vi garanterar inte att resenärer från olika
påstigningsplatser kommer att få resa
med samma buss.

Förvaring
Utanför Gekås finns förvaringsskåp där
du enkelt kan låsa in det du inte vill bära
på.

Ej avbokad plats senast 2 arbetsdagar
för avresa betalas. Vid avbokning med epost måste avbokningen vara bekräftad
från oss för att gälla.

Toaletter
På entréplan i Gekås finns det 29 toaletter, 3 av dessa är utrustade med skötbord. På plan 3 finns ytterligare 7 toaletter. Utanför Gekås på parkeringen och vid
Gekås ingång finns ytterligare 22 toaletter. Samtliga är självklart gratis.
Lindbergs Buss AB
Glanshammarsvägen 82, 703 69 ÖREBRO
Tfn: 019-31 50 50 Fax: 019-31 50 60

Resan blev bindande vid bokningstillfället. Läs vår särskilda resevillkor.
E-post: info@lindbergsbuss.se
Hemsida: www.lindbergsbuss.se

VÄLKOMMEN MED DIN BOKNING!

