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OKTOBERFEST -MÜNCHEN 

   

Snart är det dags igen – Oktoberfest drar igång med full kraft i München och över hela Europa. Länge 
var det en tradition och folkfest primärt populär hos lokalbefolkningen och dess musikanter men idag 
reser folk från hela världen till Bayern för att fira in hösten med litervis av öl och underhållning. 

 
Hotel Germania*** 
Germania Hotel som ligger i München är omgivet av en mängd populära affärer och ligger inom en 
fem minuters promenad från München Hauptbahnhof. Det erbjuds även gratis trådlöst internet.  

Concierge, dygnet-runt-öppen reception och bagageförvaring är endast några av de tjänster som 
detta hotellet är försedd med. Det har också faciliteter som inkluderar mötesrum, värdeskåp och 
rumsservice. Germania Hotel erbjuder moderna rum utrustade med kabel-/satellitkanaler och dusch, 
plus flertalet nödvändigheter för att försäkra sig om att gästerna har en angenäm vistelse. De har 
trådlöst internet på rummen och badkar.  

Gäster som bor på detta hotellet kan koppla av vid baren, som ligger på området, perfekt för en drink. 
Ett brett sortiment av kaféer och restauranger finns även runt hörnet.  

Germania Hotel ligger nära Münchens välkända attraktioner med Stachus och Karlstor endast 10 
minuter till fots. Theresienwiese, Oktoberfest och Sendlinger Tor ligger inom promenadavstånd. 
 

Flyg 

Utresa 2019-09-25 
Från: Stockholm Arlanda (ARN)  
Till: München (MUC) 
Flygbolag: Lufthansa 
Flygnummer: LH2421 
Tider: 06:00-08:10 

Hemresa 2019-09-27 
Från: München (MUC)   
Till: Stockholm Arlanda (ARN) 
Flygbolag: Lufthansa 
Flygnummer: LH2418 
Tider: 15:30-17:40 

 

Pris: 9995 SEK / person 

I priset ingår: 

• Flyg t/r med Lufthansa 
• Oktoberfest (Bord inkl. 10 öl/bord och mat) Datum: 2019-09-26 (Eftermiddag) 
• Logi med del i bubbelrum 2 nätter 
• Frukost 

Önskar ni avbeställningsförsäkring enligt ovan tillkommer: 6% av totalpriset 

Administrationsavgift: 50 SEK / bokning 
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Gör din resa ännu bättre! 
Dessa tillval erbjuder vi dig för att du ska få en ännu bättre upplevelse: 

 Extranatt: Från 1595 SEK /person 
 Incheckat bagage: Från 590 SEK /person 
 4 eller 5-stjärnigt hotell: Begär offert 

 

Vi rekommenderar: 
Vår starka rekommendation är att alltid beställa Avbeställningsförsäkring resans syfte tillsammans med 
tre övernattningar, detta för att på bästa sätt gardera dig vid eventuellt ändrat evenemangsdatum. 

 

Avbeställningsförsäkring 

Se till att du har avbeställningsförsäkring!  
Vi erbjuder dig, att på ett mycket enkelt och smidigt sätt, beställa en Avbeställningsförsäkring som ger 
dig: 

 100% av pengarna tillbaka för resan pga sjukdom, olycksfall, dödsfall, uppsägning av arbete, 
väsentlig skada i ditt hem samt om dina medresenärer inte kan resa (så du inte behöver resa 
själv) 

 Upp till 2000 kr i ombokningsersättning vid eventuellt ändrat evenemangsdatum utanför 
bokade flygtider. 

 Ingen självrisk. 

 

Bilder på Hotel Germania 

   


