
MEN I BERLIN DÅ?

Berlin är en fantastisk stad som har mycket att erbjuda. Några praktiska detaljer inför äventyret i Tyskland:

TIPS FÖR EN LYCKAD RESA

• Till hotellet tar du dig på egen hand. Mer information 
finns på sidorna ”Transporter” och ”Du är inbokad på...”. 

• Anslagstavla med info finns på hotellen. Håll koll på 
den, där sätter vi upp information om ev. ändringar. 

• Pre-game kommer att anordnas av Falkarna. Se 
anslagstavlan på hotellet för info om tid och plats. 

• Matchen tar man sig till på egen hand, se till att vara 
där i god tid och glöm inte biljetten! Läs arenans regler: 
https://olympiastadion.berlin/en/term/hertha-bsc- 
ostersunds-fk/ 

• Hemresa Glöm inte att köpa med ev. mat och dryck för 
tågresan i Tyskland (ca 4 h) eftersom vi inte har någon 
restaurangvagn då. Eller ladda för julbordet på färjan!

Bra att veta inför resan
Här hittar du lite tips på sådant det är bra att ha koll på innan 
resan börjar.

• Resehandlingar ska gås igenom hemma innan resan  
börjar. Ibland är tryckfelsnisse framme. 

• Passet behöver du ha med, se till att det är giltigt. 

• Segertågsmiddag på tåget tisdag kväll förbokas på 
www.snalltaget.se/segertaget senast 30 november om du 
inte äter hemma innan avresa eller tar med egen mat. 

• Håll dig uppdaterad om eventuella ändringar (tågtider, 
matchtid, etc.) på vår hemsida. 

• Berlin Welcome Card kan förbokas och går att få hem-
skickat. Läs mer om kortet på sidan ”Transporter”.

Packa lätt -klä dig rätt
Det bor upp till sex personer i varje kupé och utrymmet är 
begränsat. Här är vårt förslag till packlista:

• Tänk kompakt och vi rekommenderar liten resväska 
med hjul eller ryggsäck. 

• Klä dig för alla väder för även om Berlin ligger söderut 
kan det vara kyligt. 

• Undvik ömma fötter med bekväma skor. 

• Begränsa din shopping för dina kupékompisar vill 
säkert gärna få plats även på hemvägen. 

• Rött och svart är resans modefärger och ÖFK-kläder 
rekommenderas!

RESAN BÖRJAR HEMMA

Med rätt förberedelser redan på hemmaplan är du redo när äventyret börjar! Här är våra bästa tips:

• Ombordpersonalen är de som bestämmer på tåget. 
När du kliver av i Berlin är det du som håller koll. 

• Restaurangvagnen serverar mat och dryck och har 
fullständiga rättigheter. Den är bara med i Sverige. 

• Frukost ingår både på tågresan och på hotellet i Berlin. 

• Måltider på färjan sker i flera sittningar. Du får  
matbiljett med tider ombord på tåget. 

• Toalett finns ombord på tåget men inte dusch.

• Wi-fi finns ombord inom Sveriges gränser men nedladd-
ning av ex. film görs förslagsvis hemma innan avresa. 

• Eluttag finns inte i alla kupéer så ta gärna med 
powerbank för laddning av mobil etc. Laddstation finns 
i restaurangvagnen. Flightmode rekommenderas vid 
laddning. 

• I lugna avdelningen är det tyst mellan 22.00 och 07.00. 

• Håll koll på dina värdesaker. Vi har tyvärr inte möjlighet. 

OMBORD – SÅ HÄR FUNKAR DET PÅ TÅGRESAN OCH FÄRJAN

Det kan vara mycket man funderar på innan en resa. Här är svar på de vanligaste frågorna:


