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SHOPPING I ULLARED 
Följ med till Gekås i Ullared - Skandinaviens största varuhus! 

”Shoppingglädjen är den enda sanna glädjen!”, ”Alla vägar bär till Ullared!”,  
” I shopping och kärlek är allt tillåtet!”, ”Jag shoppar alltså finns jag!”, ”Jag kom, jag 
såg, jag fyndade!” - Över 4 miljoner besökare per år talar sitt tydliga språk och efter 

tv-serien med samma namn har de bevingade orden fått en ny innebörd!  
 

Avresedatum 2017:  31 mars 

28 april 

29 september 

27 oktober 

24 november 

1 december  

    

   450:- 
 

 
Avresa från Nykvarn C, busshpl, kl 05.50, Södertälje Torg kl 06.10 och Järna, 
järnvägsstationen, kl 06.30. 
Under 2015 besöktes Gekås i Ullared av 4,8 miljoner kunder som tillsammans handlade 
för otroliga 5, 2 miljarder kronor! Med tanke på att 122 miljoner varor passerade genom 
Gekås kassor, att varje kund plockade ihop varor till ett värde av 15 kronor i minuten, att 
rekordet för antal besökare på en och samma dag är 28 900 personer och rekord för 
omsättning under en dag är 37,3 miljoner kronor så är det kanske ändå inte så konstigt….. 
Årligen säljs omkring 1,2 miljoner par byxor, 13 miljoner par strumpor, 2000 ton godis 
och omkring 100 miljoner bullformar från Gekås. Dessutom säljs 100 000 fryspåsar och 
25 000 gula plastkassar – varje dag! 
Utbudet är stort och avdelningarna många. Kläder för alla åldrar och storlekar, hygien 
och rengöringsartiklar, väskor och kosmetika, leksaker, heminredning, belysning, 
hemtextil, hästsport, livsmedel, elektronik, verktyg, hobby och fritidsartiklar – här finns 
något för alla!   

 
 

Vi stannar till med möjlighet till mat och dryck utmed vägen och kommer till Gekås 
Ullared under förmiddagen och har sedan dagen på oss att fynda efter eget intresse! 
Omkring kl 18.00 lämnar vi Ullared med fyllda kassar och även på hemvägen stannar vi 
till utmed vägen med möjlighet till fika och mat för den som så önskar. Omkring kl 24.00 
är vi åter i Södertälje. 
 

I priset ingår:  Bussresa 

Källa; Gekås Ullared 


