VIRKSOMHED
& PRIVATE
EVENTS

BORDER
SHOPPING
Gode tilbud i shoppen
BORDERSHOP SUNDBODEN I HELSINGØR
Her finder du et stort udvalg af øl, vin og spiritus til absolut konkurrencedygtige priser. I Sundboden kan du låne en vogn, så du kan køre
varerne dirkete fra skibet ud i din bil.


WEBSHOPPING

I vor nye webshop kan du handle den største del af vort udvalg
direkte på nettet til samme lave priser som i Bordershop Sundboden,
og derudover har vi nogle helt fantastske særtilbud, som kun findes
i WEB-Shoppen.
DU BESTILLER OG BETALER HJEMMEFRA
Vi pakker det hele til dig klar til afhentning i Bordershop Sundboden
(Helsingør). Gå ombord på Pernille – hent varene i Helsingør– gå
ombord igen med det samme, og du er tilbage i Helsingborg med
dine varer på mindre end én time.

PÅ SKIBET
Her kan du handle dåseøl uden pant på dåserne, og hvis du ikke
ønsker at bruge tid på de allerbedste tilbud i land, kan du handle
udvalgte vin og spiritus mærker samt et bredt udvalg af slikvarer i
shoppen på skibet.

Hyr båden for en dag
BOOK VOR NYE FLOTTE SALON
• Private fester – f.eks. bryllup, konfirmation eller fødselsdag
• Konferencer
• Firmafest
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Du kan booke en af vore salonner alle dage inden for vor normale
sejltid. Her er plads til 60 spisende gæster. Prisen for lokalet er som
almindelig retur billet.

LEJ SKIBET FOR EN AFTEN
Udvid med leje af hele skibet for en aften. Søndage efter 18.00, mandage til torsdage efter 19.00 og fredage–lørdage efter 21.00 og sejl hen
hvor du vil. Vi kan have op til 190 gæster på skibet (155 spisende). Vi kan
levere maden fra eget køkken, eller vi kan arrangere specielle kokke fra
vore samarbejdspartnere i Helsingør og Helsingborg. Ring og få en pris.

BOOKING, BORDRESERVATION
OG MADBESTILLING
Tlf. (fra Danmark): +46 42 21 61 61
Tlf. (fra Sverige): 042 21 61 61

Ring venligst i tidsrummet 10.30 – 15.30
– eller ring evt. til en af vore terminaler direkte.

Kaptajn Nils Viladsen og hans besætning
ønsker dig velkommen ombord på
MS Pernille i 2016
•	Øresunds bedste smørrebrød
•	Bliv så længe du vil
•	Evening Cruise og Dagtur til Ven
•	Live Musik for alle fra Jazz til Rock
•	Øresunds Bingo Banko
•	Private arrangementer

SUNDBUSSERNE DANMARK
Færgevej 24
3000 Helsingør
Tlf.: +45 53 73 70 10
E-mail: info@sundbusserne.dk

Find flere
informationer på
sundbusserne.dk

2016

SUNDBUSSERNE SVERIGE
Gamla Tullhuset – Hamntorget
252 21 Helsingborg
Tlf.: +46 42 21 61 61
E-mail: info@sundbusserne.dk
FØLG OS
PÅ FACEBOOK

Find flere
informationer på
sundbusserne.dk

... og meget, meget mere!
FØLG OS
PÅ FACEBOOK

Find flere
informationer på
sundbusserne.dk

REJSEN
Den korteste vej
Med en sejltid på 20 minutter og afgang hver time forbinder vi hele
dagen Helsingør og Helsingborg over Øresund på det smalleste sted City to City. Derfor hedder vi Sundbusserne.
Adgangen til skibet er enkel over en meget kort landgang, og
Sundbusserne er derfor rigtig god for dig, der enten vil hurtigt ombord
og i land, dig der måske er dårligt gående, dig der vil have din cykel
(gratis) med, eller måske dig der har barnevogn med. Fra adgangsdækket er der direkte adgang til én af vore saloner uden trapper.
På Sundbusserne bydes børn velkommen, og hvis vejret tillader det,
kan børn komme på kommandobroen og møde kaptajnen og måske
få lov til at styre skibet.
Husk ID kontrol ved grænsen til Sverige

MAD & DRIKKE
At rejse med Sundbusserne kan være en oplevelse for ganen. På
skibet kan man sidde i én af vore 3 salonner og bare nyde havet lige
uden for vinduerne, eller man kan nyde vort lækre smørrebrød.
Vi serverer kolde drikke, vin, kaffe og kakao.
BLIV SÅ LÆNGE DU VIL
Hvis man vil have mere tid til at nyde mad og drikkevarer, er man
velkommen til at blive så længe man vil – det koster ikke ekstra, hvis
man har indløst en ”tur-retur” billet.


UDFLUGTER

Fantastiske oplevelser i Sverige og Danmark for hele familien.
Nogle er så tæt på, at du bare kan gå, til andre kan man cykle eller
tage bus og tog. Vi hjælper dig med billetter eller vejledning.

MUSIK &
EVENTS
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Noget for enhver smag

Noget for enhver smag

MUSIK

ÅRSTIDSBESTEMTE EVENTS

LIVE MUSIK
Fredag og lørdag 17.00 – 21.00
LIVE MUSIK
Udvalgte torsdage 17.00 – 21.00
JAZZ ON THE SEA
Udvalgte søndage & Pinsen
ØRESUNDS TWIST 	Udvalgte torsdage 19.00 – 24.00
I samarbejde med thetivoli.nu
GÆSTE BANDS
Følg med på Sundbusserne.dk

PINSE JAZZ

13. & 14. maj, 14.00 – 16.30

SANKT HANS CRUISE

23. juni, 19.45 – 23.00

EVENING CRUISE – Søndage



VEN DAGTUR – Onsdage

26. juni til 14. august
18.45 – 21.45
5. juli til 9. august
19.45 – 22.45
6. juli til 10. august
Afgang: 07.25
Hjemkomst: 21.00
7. & 28. juli
20.00 – 22.30
I samarbejde med 39plus.nu
14. & 21. juli; 4. & 11. august
16.30 – 20.30
Se sundbusserne.dk
11. & 18. december
18.45 – 21.45

FASTE EVENTS (ikke i perioden 24. juni – 17. august)
ØRESUNDS BINGO BANKO Mandage 13.00 – 16.30
Hver anden søndag 13.00 – 16.30
(fra 28. august)
VINSMAGNING
Udvalgte onsdage
AFTER WORK
Torsdage 16.00 – 19.00
SØNDAGS JAZZ BRUNCH
Hver anden søndag
(fra 5. september)

EVENING CRUISE – Tirsdage

AFTER BOAT CRUISE
AFTER BEACH
ON THE BOAT
HØST FEST
JULE CRUISE

BEMÆRK: Afgang-/ankomsttider er fra Helsingør
Gælder Årstidsbestemte Events
Ankomsttider er ca. tider
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