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Julmarknad i Berlin  29 nov - 3 dec 
 

Häng med oss till den levande och pulserande staden Berlin med över 50 

julmarknader. Vi utlovar 100% julstämning! 

 
 

 

Pris per person 
7 995 kr/pers  
 

Boka tidigt rabatt 

Boka senast 29:e augusti för 500 kr rabatt/pers 

 

Enkelrumstillägg:  

2 950 kr/pers 

 

 

 

I priset ingår följande: 
 

• Gruppresa med flyg från Luleå till Berlin t.o.r. 

• Busstransfer till och från flygplatsen  

• Boende 4 nätter med del i dubbelrum inkl. frukost på Park Inn by Radisson (4,5-stjärnigt) vid Alexanderplatz 

• Stadsrundtur  

• Svensktalande guide    

• Välkomstmiddag med 2-rätter, 1 glas vin/öl och kaffe 

 

 

Flygtider 
 

29 november 

Luleå - Arlanda 15:55 - 17:20 

Arlanda - Tegel 18:55 - 20:30 
 

3 december 

Tegel - Arlanda 11:20 - 12:55 

Arlanda - Luleå 14:00 - 15:20 
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Fredag 29 nov 
 

Avresa från Luleå kl. 15:55. Ankomst till Arlanda kl. 17:20. Vi behöver inte ta ut något bagage då de transporteras hela vägen till 

Berlin. Nästa flyg avgår kl. 18:55 och beräknas landa kl. 20:30 på Tegel flygplats i Berlin.  
 

Väl framme i Berlin hämtar vi ut bagage och sen blir vi välkomnade av vår chaufför och vår underbara svensktalande guide Lena.  

Under bussresan till hotellet får vi en introduktion om staden och 

lite tips och goda råd från vår guide. 

 

Vårt hotell, Best Western Park Inn by Radisson har ett perfekt 

läge vid Alexanderplatz med promenadavstånd till de flesta av 

julmarknaderna. Hotellet har ett fullständigt spa och ett gym. 

Här kan man äta på en av 3 restauranger och hotellet har en 

bar/lounge där man kan koppla av med en god drink. Detta 4,5-

stjärniga hotell i lyxstil har även takterrass där man kan se ut 

över Berlin. 
 

Efter incheckning är kvällen fri. 

 

Lördag 30 nov  
 

Efter frukost så är förmiddagen fri för att upptäcka Berlin och alla marknader på egen hand. 

Bussen hämtar upp oss kl. 13:00 och vi ger oss iväg på en mysig stadsrundtur. Lena följer med oss även här och kommer under 3 

timmar guide oss genom denna vackra stad och ge oss en inblick i Berlins historia.  

 

Efter lite egentid möts vi upp igen för middag på Brauhaus Lemke am Alex later. En härlig restaurang nära hotellet med god mat 

och som brygger sitt egen öl.  Här får vi avnjuta en välsmakande 2-rättersmiddag tillsammans. 

Kvällen är fri 

 

Söndag 1 dec  

 

Dagen är fri för egna aktiviteter. 

 

Tyskarna kan det här med julmarknader. Det är en tradition som 

sträcker sig tillbaka till medeltiden. I Berlin finns det vissa år uppåt 

100 julmarknader. Hela staden är uppsmyckad och med miljoner 

ljuskällor förvandlas staden till ett glimrande juläventyr. Här finns 

det gott om kaféer och restauranger om ni vill slå er ner och 

beskåda folkvimlet. Eller varför inte värma sig med en kopp med 

rykande hett glühwein och en grillad bratwurst. 

 
Måndag 2 dec 

 

Dagen är fri för egna aktiviteter. 

 

Alexanderplatz var ett stort och betydelsefullt torg på den tiden då det tillhörde Östtyskland. Under andra världskriget blev 

torget sönderbombat men är nu nytt och fräscht med fler hotell, restauranger och bra shopping. Berlins kända TV-torn reser sig 

precis intill hotellet. 

 

Tisdag 3 dec  
 

Efter frukost checkar vi ut från hotellet och hoppar på bussen till flygplatsen. Vi tackar denna underbara stad för denna gång och 

reser hem med massa härliga minnen och med en mysig julkänsla som sitter kvar hela december! 
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Övrig information och regler: 

 

Anmälningsavgift 

Anmälningsavgiften är 1500 kronor per person för denna resa. Avgiften ska betalas senast 10 dagar från bokningsdatum. 

Slutlikviden erläggs senast 40 dagar före avresa. 

VIKTIGT! Om inte betalningen är oss tillhanda inom angiven tid riskerar du att förlora din plats. 
 

Avbokning 

Anmälningsavgiften är ej återbetalningsbar vid avbokning av resa.  

Vid avbokning senare än 40 dagar före avresa är återbetalning inte möjlig. 
 

Betalning 

Betalning sker via bankgiro eller med kort på vårt kontor. All information angående betalningar får du tillsammans med din 

bokningsbekräftelse. 
 

Bokningsbekräftelse 

När Du bokat Din resa får du en bokningsbekräftelse inom 10 dagar med uppgift om tid och plats för avresan, samt övrig 

information som Du behöver. Kontrollera att allt som står på bekräftelsen stämmer med den bokning Du har gjort. Eventuella 

felaktigheter måste anmälas omgående. Du ansvarar för att vi kan nå Dig på det telefonnummer eller den adress som Du angivit 

vid bokningen.  

Obs! Din bokningsbekräftelse gäller som biljett, under förutsättning att slutlikvid erlagts, och skall medtagas på resan. Sker 

bokningen senare än 40 dagar före avresa ska hela beloppet betalas inom 24 timmar. 
 

Reseförsäkring 

Kontrollera att Din hemförsäkring ger ett fullgott reseskydd innan Du reser. Glöm inte att ta kontakt med försäkringskassan för 

att få intyget som visar att du är sjukförsäkrad i Sverige. 
 

Gäster med speciella behov 

Önskemål om t ex vegetarisk kost eller glutenfri mat skall helst meddelas vid bokningen. Eventuella handikapp bör meddelas, så 

att vi kan hjälpa till vid val av resa och avråda från olämpliga resmål. 
 

Förseningar 

Vid olyckliga omständigheter av force-majeure-karaktär kan förseningar uppstå. Axess Resebyrå ersätter Dig inte för förlorad 

arbetsförtjänst eller semesterdag vid sådana händelser. Tänk på att alltid ha en heltäckande reseförsäkring. 
 

Pass/visum 

Glöm ej att ta med giltigt pass. Det gäller som vår enda giltiga internationella id-handling. Ha passet tillgängligt i handbagaget. 

Icke svenska medborgare ansvarar själva för eventuella visum som krävs för olika länder. Hör med berörda länders konsulat eller 

ambassader. 
 

Minimiantal 

Vi reserverar oss för inställd resa vid färre än deltagare än det antal som uppges i reseprogrammet för varje resa. Meddelandet 

om inställande av resa lämnas senast 30 dagar före avresa. Denna resa har minimiantalet 10 resenärer. 
 

Resegaranti 

Axess Resebyrå har ställt erforderlig ekonomisk resegaranti till Kammarkollegiets förfogande. Det borgar för att vår verksamhet 

håller hög kvalitet och att vi arbetar i enlighet med god etik. Du reser alltid tryggt med oss.  
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