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                       HAMBURG 5 - DAGAR 

 

Måndag 20/4-2020 

Anslutning från Västerås till Arlanda, vidare med SAS direktflyg 08.25 med ankomst 

Hamburg 10.00. Här möter buss och guide upp gruppen för en stadsrundtur inkl. lunch. 

Rundturen avslutas vid hotellet för incheckning.  

På kvällen gemensam middag på restaurang med gångavstånd från hotellet 

 

Tisdag 21/4-2020 

Frukost 

Entré biljett heldag på Hamburger Kunsthalle. (EJ guidad visning) 

Transport från och till museet på egen hand.  

 

Onsdag 22/4-2020 

Frukost 

Fri förmiddag med tid för att på egen hand besöka Elbphilharmonie, beläget c:a 1,7km från 

hotellet. (Entré biljett ingår ej i resans pris) 

Under eftermiddagen entré biljett till Barlach Haus samt Jenisch-Haus museum.  

En promenad på c:a 30 minuter mellan Elbphilharmoni till Barlach Haus. 

(Transporter ingår ej i resans pris) 

 

Torsdag 23/4-2020 

Frukost 

Entré biljett till Kunst und Gewerbe under förmiddagen (ej guidad visning) 

Eftermiddagen till fritt förfogande, transporter på egen hand 

På kvällen gemensam avskedsmiddag på en trevlig restaurang med gångavstånd från hotellet 

 

Fredag 24/4-2020 

Frukost, utcheckning (bagaget kan förvaras på hotellets bagagerum) 

Entré till Hamburg museum, besök på egen hand ej guidning eller transport. 

Museet är beläget c:a 500m från hotellet 

Buss hämtar vid hotellet c:a 16.00 för resa till flygplatsen. Vidare med SAS direktflyg 18.55 

från Hamburg med ankomst 20.25 Stockholm/Arlanda. Här väntar buss för återresa till 

Västerås. 
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Pris: 9.395:- 

 

Tillägg: 

Enkelrum: 1.900:-  (avser 4 nätter) 
  

 

I priset ingår: 

Transfer hemorten-Arlanda t/r 

Flyg t/r inkl. dagens kända skatter och bagage 

4 nätter del i dubbelrum 

4 frukostar 

1 lunch inkl. bordsvatten  

2 middagar inkl. ett glas öl/vin 

Entrébiljetter enligt program dag 2,3,4,5 

Transfer inkl. stadsrundtur dag 1 med svensktalande guide 

Transfer till flygplatsen dag 5 (ej guide) 

 

 

O.B.S.  

Resor med lokaltrafik ordnas av var och en på plats.  

Vi reserverar oss för eventuella tidtabellsändringar gällande flyget. 

För de som ordnar resan till Hamburg på egen hand, var vänlig meddela detta vid bokningen. 

Flygkostnaden dras då av från programmets pris i den bekräftelse som skickas.  

 

 

HOTELLET: 

Hotel Commodore, Budapester Strasse 20, Hamburg 

Ett bra mellanklass hotell i centrala Hamburg, endast 3 minuters promenad från 

tunnelbanestationen St. Pauli. Millerntor-stadion 5 minuters promenad samt till de berömda 

broarna Landungsbrücken c:a 10 minuters promenad. Alla rum med satellit-TV, skrivbord och 

eget badrum med dusch. Hotellet har restaurang och bar, fri WiFi i hotellets samtliga 

utrymmen. Hotellet serverar varje morgon en komplett frukostbuffé. 

 

 

Bokning sker hos Resekompaniet i Eskilstuna 016-51 01 51  

Sista bokningsdag 19/2-2020 

För kostavvikelse meddela detta vid bokningstillfället 

 

 

Priset är baserat på för dagen gällande valutakurser, varför vi reserverar oss för ev. 

prisändringar som ligger utanför vår kontroll så som bränsletillägg, valutaförändringar och 

skatter.  


