
Segertåget till Berlin 5 - 9 december 

En fotbollsresa 
utöver det  
vanliga  

Följ med Segertåget till Berlin och få en fotbollsupplevelse utöver det vanliga. Gemenskap 
och kamratskap är i fokus när vi chartrar ett specialtåg och kör ner genom Sverige till 
Tyskland för att heja fram ÖFK på plats mot Hertha Berlin i Europa League.  
 
På vägen ner tränar vi hejaramsor och njuter av den förväntansfyllda atmosfären ombord 
tillsammans med hundratals hängivna fans. Vi kommer ner på eftermiddagen dagen före 
matchen så förutom matchen finns det även tid för lite julshopping. Berlin har över 60 
julmarknader så passa på att besök någon av dem, eller ta del av det stora utbudet av 
sevärdheter. Dessutom finns det möjlighet till tax-free shopping på färjan, både på ner- och 
hemvägen. I Berlin bor vi bekvämt på mellanklasshotell, frukost ingår.  

I paketet ingår  
en fem dagars fantastisk 

helhetsupplevelse: 

• gemenskap och laganda 

• en av Europas hippaste 
huvudstäder 

• en oförglömlig fotbollsupplevelse 

• julbord på färjan 

• sista matchen på ett fantastiskt 
fotbollsår 



 
PROGRAM DAG FÖR DAG 

Paketet startar med tågresa från 
Östersund 5 december 2017. 
 
Ytterligare stationer som angörs: 
• Stockholm C 
• Lund C 
 
PRIS: 
Vuxen, del i liggvagnskupé och  
dubbelrum                                 5 290 kr  
Enkelrumstillägg på hotellet         990 kr 
Vuxen, delad kupé och  
extrabädd på hotellet                4 890 kr 
Barn 0 - 2 år i förälders säng           0 kr 
   
I PRISET INGÅR: 
• Tågresa Östersund – Berlin T o R,  
del i liggvagnskupé. 
• Två nätter på mellanklasshotell, del i 
dubbelrum m dusch/ wc inkl. frukost. 
• Matchbiljett till Hertha Berlin – ÖFK. 
• Frukostbuffé på färjan på vägen till 
Berlin.  
• Julbord på färjan på vägen från Berlin.
• Frukost på tåget före ankomst 
Östersund. 
 
TILLVAL:  
• Avbeställningsskydd  200 kr 
• Egen kupé pris per tom bädd 2 000 kr 
 
Observera att resan har ett minimiantal 
om 300 personer och att tåget har 
begränsat antal platser.  
 
Med reservation för ändringar. 

Storsjöstråket 19, Box 561, 831 27 Östersund 
+46 (0)771-53 53 53 | boka@inlandsbanan.se 

Tisdag 5 dec | Avresa Östersund  
Paketet börjar på kvällen med ombordstigning på Östersunds central. Stämningen är på 
topp från första stund när ÖFK:s Segertåg påbörjar sin färd mot den tyska huvudstaden. 
Kvällen spenderas med fördel i restaurangvagnen där det kommer att koka av förväntan, 
värme och gemenskap. 

Onsdag 6 dec | Ankomstdag Berlin 
På morgonen rullar tåget ombord på färjan mot Tyskland och förmiddagen spenderas på färjan 
där det bjuds på frukostbuffé i restaurangen och får möjlighet till tax-free shopping. Vid lunchtid 
går vi tillbaka till tåget för den sista etappen mot Berlin dit vi ankommer på eftermiddagen. Efter 
individuell incheckning på hotellet är kvällen fri för egen aktivitet och Berlin har mycket att 
erbjuda i form av restauranger och nöjesliv. 

Torsdag 7 dec | Matchdag 
På morgonen vaknar vi utvilade efter en skön natts sömn på hotellet. Efter frukost är vi redo 
att ge oss ut i Berlin och upptäcka allt vad staden har att erbjuda. Vi rekommenderar ett besök 
på någon av stadens många julmarknader och kanske hinner du med någon sevärdhet som 
exempelvis Brandenburger Tor. I god tid före matchen tar du dig på egen hand bort mot 
anrika Olympiastadion, där det sedan är dags för resans höjdpunkt, att få se ÖFK ta sig an 
Hertha Berlin i säsongens sista match. 

Fredag 8 dec | Hemresa 
Efter frukost på hotellet, är det dags att checka ut och bege sig till Hauptbahnhof där tåget 
avgår på förmiddagen. På eftermiddagen når vi fram till färjan där vi serveras julbord och 
får tillfälle för mer tax-free shopping innan vi går tillbaka till tåget för vidare färd mot 
Östersund och sista natten ombord. 

Lördag 9 dec | Ankomst Östersund 
På morgonen får du frukost ombord innan tåget rullar in på Östersunds central på 
lördagsförmiddagen. 
 
 
Observera att tidtabellen är preliminär! 
 

Segertåget Östersund – Berlin 5 dec 
Ort Avg. 5 dec 
Östersund C 18:00 
Stockholm C  23:30 
Lund C 06:00 (6 dec) 
Trelleborg (färja)  
Ej på/av 

08:00 (6 dec) 

Berlin Hbh Ank. 16.00 (6 dec) 
 

Segertåget Berlin – Östersund 8 dec 
Ort Avg. 8 dec 
Berlin Hbh 11.00 
Sassnitz (färja) 
Ej på/av 

17:00 

Lund C 23:00 
Stockholm C  05:00 (9 dec) 
Östersund C 10:00 (9 dec) 

 


