
Trelleborg–Klaipėda
Pris per person i SEK

1.1. – 10.6. och 6.9. – 31.12. 11.6. – 5.9.

Enkel resa Tur och retur Enkel resa Tur och retur

Alla avgångar 280:- 480:- 350:- 600:-

Busstransport
Enkel resa i SEK

Från 15 betalande personer är bussen fri upp till 15 meter.

under 15 personer tillkommer ett tillägg på 1300:-

Tombuss 3300:-

Allmän information

Under 20 passagerare erhålles 1 fri resa, 1 hytt, 1 frukostkupong och 1 måltidskupong.  
Vid 20 eller fler betalande passagerare erhålles 2 fria resor, 1 dubbelhytt,  
2 frukostkuponger och 2 måltidskuponger. TT-Line reserverar sig för eventuella 
prisändringar. Ombord på Marco Polo finns tyvärr ingen hiss.

GRUPPRISER 2021

Hyttpriser för grupper 2021
PRIS I SEK
per hytt och sträcka

Trelleborg–Klaipėda

2 bädds insides 680:-

2-4 bädds insides 750:-

2 bädds utsides 750:-

2-4 bädds utsides 810:-

Tillägg för enkelhytt 300:-

Alla hytter har egen dusch och toalett. 

TT-Line AB, Hamngatan 9, 231 22 Trelleborg, Sverige, Telefon: +46 (0) 410-562 25, Email: groupbooking@ttline.com

Utdrag från våra resevillkor
Minsta antal passagerare 15 Personer

Hytter Hytt obligatoriskt på samtliga avgångar.

Bokning
För att undvika missförstånd måste vi be dig att göra alla bokningar samt avbeställningar 
för grupper skriftligen. Ändringar och avbokningar görs omgående till gruppavdelningen.

Avbeställningsavgift

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. 

Vi behöver följande information på samtliga resenärer, även reseledare och chaufför: födelsedata, födelseort, passnummer och giltighetstid. 
Våra fullständiga resevillkor hittar du på www.ttline.com/sv/gruppresor/resevillkor/

Måltidspriser 2021

Pris per person och sträcka i SEK Trelleborg–Klaipėda

Frukostbuffé 65:-

Lunch/middag (3-rättersmeny) 100:-

På alla våra fartyg erbjuder vi barn upp till 6 år gratis mat på våra buffeér, halva priset för barn upp till 12 år och 25% rabatt  
för ungdomar 13-17 år (i sällskap av betalande vuxen)


