
Hur man reser till tyskland och köper öl! 
För att lättast ta sig till tyskland och köpa öl, följ denna guiden. Tur och retur går resan att genomföra 

på ca 20 timmar om man bor i Göteborg( ca 15 timmar om man bor i Helsingborg). 

Först tar du dig till hamnen i Helsingborg.  

Väl i helsingborgs hamn åker kör du fram till en av de små bemannade ”paser-hyttarna” som släpper 

fram folk till färjorna. Här säger du att du ska till Puttgarden i Tyskland(för att köpa massa öl :D). Du 

kommer få köpa ett ”paket” bestående av 4 färjebiljetter som kommer ta dig ner till tyskland och upp 

igen. 

Färjorna för resan! 
Helsingborg(Sverige) –> Helsingör(Danmark) 

Rödby(Danmark) –> Puttgarden(Tyskland) 

Puttgarden(Tyskland) –> Rödby(Danmark) 

Helsingör(Danmark) –> Helsingborg(Sverige) 

Ca pris för färjorna 1000 svenska kronor(paketpris). 

Fria avgångar och köpes på plats i helsingborg. 

Fria avgångar = behöver inte passa några tider. Det går färjor dygnet runt med ca 30 

min mellanrum nästan varje dag alla 4 rutterna. 

Helsingborg – Helsingör tar 20 min(båda hållen). 

Rödby – Puttgarden tar 40 min. 

Över i danmark får man ta sig med bil ner till Rödby som tyvär är lite segt då Rödy ligger längst ner i 

Lolland. Resan genom Danmark med bil i nästan laglig hastighet(120km/h+) tar runt 3 timmar +- 1 

timme (stopp och hastighet gör skillnad). Det är lätt att ta sig till Rödby då det är mer eller mindre 

raka vägen och genom att följa väg E47 kommer man ända ner till färjan Rödby – Puttgarden. Det 

finns ett kritiskt tillfälle där vägen lurigt delar på sig. Till vänster pekar skyltar åt Köpenhamn, vill man 

inte in dit håller man till höger åt Rödby. 

Tyskland, Puttgarden. Till höger om där färjan lägger till i hamnen finns det en STOR STOR fastankrad 

färja som består av 4 däck billig alkohol. Välkommen till Border Shop  eller som Tysken skulle säga: 

Willkommen in der Border Shop! 

Border Shop är smidigt och prisvärt, extra billigt blir det om man köper de varor som är på 

rea/kampanj. 

Vill man inte handla här kan man ta sig in i landet 2-3 km och handla på Kalles som är 

mindre(fortfarande tillräckligt stort) och billigare. Kalles ligger i ett litet samhälle eller vad man ska 

kalla det. Omringat av flera andra affärer så som lidl, någon bensinmack m.m. 

http://www.border-shop.dk/


När det som handlas ska har handlats är det bara att åka hem.  

Det går att hyra minibussar på bensinmackar och är man flera stycken som ska åka blir priset 

överkomligt. Ring och fråga mackarna för aktuella kostnader. Ca pris 2000kr för en minibus i ett dyng. 

http://www.border-shop.dk – Här finns ungefärliga priser 

http://www.hhferries.se – Färjor 

http://www.scandlines.se – Färjor 
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