Välkommen till Berlin 25 – 29 maj 2018
Alla tider anges i lokal tid, Sverige och Tyskland ligger i samma tidszon.
Allmän info
Hotellet heter Novotel Berlin – Mitte, och ligger på Fischerinsel 12. Läget är centralt mellan Alexanderplatz och
Potsdamer Platz med ungefär 15 minuters promenadavstånd till checkpoint Charlie
Tyskland använder Euro som valuta.

Fredag 25/5
Individuell incheckning på Luleå Airport, Incheckningen stänger 16.30, vi
uppmanar er att komma i tid! Reseledare finns på Luleå Airport från
16:00 för att assistera vid incheckning och hälsa er välkomna. SK 013
lyfter 17:05 med ankomst arlanda 18:25, vid ankomst så tar vi oss till
Terminal 5 där SK 2679 kommer ta oss till vår slutdestination med
ankomsttid 21:45, Vi behöver inte hämta ut några väskor på arlanda, de
transporteras hela vägen till Berlin. Vid ankomst till Berlins flygplats
Tegel så hämtar vi ut våra väskor och sluter upp med vår svensktalande
guide för transfer till hotellet. Väl på hotellet så gör vi vårt bästa för att
incheckningen går så smidigt som möjligt.

Lördag 26/5
Vi samlas i hotellets lobby klockan 14:00 för dagens stadsrundtur. Vi följer med vår
svensktalande guide på en busstur runt Berlin för att bland annat få se och höra
historia om Kurfurstendamm, Reichstag, Brandenburg Tor, Alexanderplatz och
mycket mer! Rundturen tar ca 4 timmar, rundturen avslutas med gemensam
middag.

Söndag 27/5
Dagen är fri att på egen hand utforska Berlin
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Måndag 28/5
Dagen är fri att på egen hand utforska Berlin

Tisdag 29/5
Utcheckning måste ske senast 12:00, vi samlas klockan 12.30 för att gemensamt åka buss till flygplatsen. SK 2678 kommer ta oss
från Berlin till Arlanda, vi landar på Arlanda 17:10 där vi har gott om tid att ta oss till Terminal 4 där SK 002 startar 19:25 för att
landa på Luleå Airport 20:40.

Annat matnyttigt
Det är av yttersta vikt att passet är giltigt, kontrollera detta i god tid före avresa för att undvika problem.
Det är rekomenderat att ha med sig försäkringskassans EUkort vid alla resor inom EU/EES och Schweiz, kontakta
försäkringskassan för mer information.
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