
PROGRAM Segertåget

Datum Tid
05-dec avg. 18:00

06-dec avg. 00:07

avg. 05:54

08:00-12:00

ank. 15:51

07-dec

Avspark 21.05

08-dec avg. 12:56

18:00 - 22:00

ank. 23:09

09-dec ank. 04:34

ank. 10:54
Frukostpåse hämtas i restaurangvagnen kl. 06:00-10.00.

Se till att komma i god tid, då det är en stor station. Tåget annonseras som tåg 302. Första 
etappen i Tyskland sker utan restaurangvagn. Vi rekommenderar en tidig lunch i Berlin 
innan avfärd. Vill man äta/dricka något ombord tar man med detta själv.

Färja Sassnitz - Trelleborg (Stena-Line)
Julbord på färjan, tre sittningar. Matbiljetter och info om tid ges på tåget.

Pre-game

Anordnas av Falkarna. Information om plats och tider kommer att anslås på anslagstavlan 
på hotellet. 

Hotell/Transport/Aktivitet
Segertåget Östersund C - Berlin Hbf (Snälltåget)
Se till att komma i god tid, tåget står inne ca 30 min före avresa. Kl.18:00-21:00 är det 
middagssittningar i restaurangvagnen (förbokas). Därefter Sportcafé med Thord-Eric 
Nilsson. Baren stänger 01:00.

Lund C

Färja Trelleborg - Sassnitz (Stena-Line)

Stockholm C

Frukostbuffé på färjan, tre sittningar. Matbiljetter och info om tid ges på tåget.

Eventuella ändringar (tågtider, matchtid, etc.) kommer annonseras via sms, på hotellets 
anslagstavla, samt i Facebookevenemanget "Segertåget till Berlin". Håll dig uppdaterad!

Vid akuta problem ring Inlandsbanans jourtelefon +46 70-230 15 05 mellan 06.30 – 22.30

Lund C

Segertåget Trelleborg - Östersund C
Efter färjan kopplas restaurangvagnen på igen, öppet till 01.00. 

Segertåget Sassnitz - Berlin
Den sista etappen i Tyskland sker utan restaurangvagn. Önskas något att äta eller dricka 
under den etappen tas det med hemifrån eller köps på färjan.

Övernattning på hotell 
Individuell transport till hotellet, tips på hur man tar sig dit finns på pappret "Transporter". 
Vilket hotell du ska bo på framgår på vouchern. Håll koll på anslagstavlan på hotellet, där 
sätter vi upp information om eventuella ändringar (matchtid, tågtider, etc.). Här kommer 
även info om pre-game.

Match Hertha Berlin - Östersunds FK

Stockholm C

Östersund C 

Individuell transport till Olympiastadion, var där i god tid. Läs arenans info om transport och 
vad man får ta med sig in på pappret "Tips för en lyckad resa".

Segertåget Berlin Hbf - Östersund C (Snälltåget)
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