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Brevduvemässa Kassel 21–23 oktober 2022 

Mitt i hjärtat av Tyskland finner vi den kulturella delstaten Hessen som har något att erbjuda 

för alla, här ligger Kassel – en stad rik på vetenskap, litteratur, historia och konst. 

 

Dag 1. 21/10, Hemorten – Kassel 

Tidig morgon hämtar vi i Helsingborg och i Malmö och kör genom Danmark tills vi når Rödby. 

Där väntar färjan och en 45 minuter lång båttur innan vi slutligen glider in mot Puttgardens 

hamn. Vi rullar över på tysk mark och styr bussen mot ett närliggande shoppingställe, där vi 

stannar till och handlar. Under eftermiddagen når vi Kassel och checkar in på trestjärniga 

InterCityHotel Kassel. Rummen på InterCityHotel Kassel har TV, WiFi och minibar. Din 

rumsnyckel ger dig fri tillgång till Kassels kollektivtrafik.  InterCity Kassel ligger 50 meter från 

närmaste spårvagnshållplats. Här bor du bara 3 km från stadens centrum. På kvällen äter vi en 

gemensam middag.  

Dag 2. 22/10, Kassel 

Efter morgonens frukostbuffé är dagen planerad enligt eget program. Gemensam middag på 

hotellet.  

Dag 3. 23/10, Kassel – Hemorten 

Frukost på hotellet. När vi packat vårt bagage och tagit farväl av hotellet ger vi oss av mot 

Puttgarden för att bege oss hemåt igen.  På kvällen når vi åter hemorterna.  

 
Pris: 1.995: - per person (minimi 40) 
Priset kan komma att ändra om minimiantalet 

inte uppnås eller om dieselpriset etc förändras.  
Enkelrumstillägg: 600: - per person 

Hotell: InterCityHotel Kassel i Kassel 

19 dubbelrum och 3 enkelrum 

I resans pris ingår:  

- Bro- och färjeavgift, vägskatter samt moms 

- Del i dubbelrum 

- Frukost dag 2 och 3 

- Middag dag 1 och 2 

Avresetid: 

05.50 Röke, garaget  

06.45 Helsingborg, Ättekulla/Shell 

07.45 Malmö, Hyllie station/ charterbussparkering 

 

Sista avbokningsdag för resan är den 15 augusti 2022. 

Kontaktperson och reseledare från Svenska Brevduveförbundet är 

Sven Göran Färm mobil 0739317269 och Jerry Lindbäck mobil 0707735499 

P.g.a. begränsat bagageutrymme i bussen 

så kan man inte ta med skrymmande 

material ex träningskorgar, vattenkulor 

m.m. särskild instruktion om detta 

kommer att delas ut till alla som reser till 

mässan.  

Införsel av duvor kräver tillstånd och man 

är själv ansvarig för att ha ett sådant intyg. 
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