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Resa till Hamburg 13-16.5.2019 
 
Staden har allt mellan himmel och jord, men är i kärnan en äkta hamnstad. 
Hafencity, en ny glänsande stadsdel med sin Elbphilharmonie som landmärke, 
Speicherstads gamla lagerlokaler och vackra broar är prov på enastående 
industriarkitektur. Hamburg har ett större kanalsystem än vad Amsterdam och 
Venedig kan räkna ihop tillsammans. Stadens själ vilar fortfarande över hamnen 
och sjöfarten. Vi ser ständigt fartyg på väg in på floden Elbe. 
 
Dag 1. Måndag 13.5: Helsingfors-Hamburg 
Finnairs flyg avgår från Helsingfors kl. 07:50. Ankomst till Hamburg kl. 08:50. Ingves & 
Svanbäcks buss med chaufför Sune möter vid flygplatsen. Eget trevligt program innan det kl. 
12:30 blir dags för en 3-rätters lunch på Restaurant Parlament. Efter lunchen möter vi 
guiden Ann som under en stadsrundtur visar oss sitt Hamburg. Symbolen för Hamburg är det 
enorma rådhuset på Rathausmarkt i Altstadt. Inkvartering för tre nätter på centralt belägna 
5* Steigenberger Hotel. Välkomstmiddag på hotellet 
 
Dag 2. Tisdag 14.5: Hamburg 
Frukost på hotellet. Vi fortsätter tillsammans med guiden Ann att utforska Hamburg, bl.a. 
den häftiga stadsdelen HafenCity, stadens gamla hamnkvarter, som nu bebyggts med 
bostäder, kontor, hotell m.m. Till stadsdelen hör också Speicherstadt, de forna 
lagerhuskvarteren. Vi ser det nya konserthuset Elbphilharmonie, som byggts ovanpå det 
forna hamnmagasinet Kaispecher. Från utsiktsplatsen Plaza har vi en strålande 360-
gradersvy över Hamburg och dess hamn. Kl. 14:00 besöker vi populära Miniatur 
Wunderland. Efter detta besök är det fritt program fram tills middagen som blir på Brauhaus 
Johann Albrecht. 
 
Dag 3. Onsdag 15.5: Hamburg 
Frukost på hotellet. Dagen fri för egna strövtåg. 
 
Dag 4. Torsdag 16.5: Hamburg-Helsingfors 
Utcheckning efter frukost. Vi börjar dagen med se staden ur ett annat perspektiv. Under en 
båttur, Barkassenrundfahrt, upplever vi Hamburgs blodådra, den livliga och färgrika hamnen 
– Europas näst största. Här samsas tjusiga gamla skutor med moderna lastfartyg. Efter 
båtturen kör vi på Elbchaussee, längs med en av världens mest trafikerade skeppsrutter, till 
den idylliska exklusiva stadsdelen Blankenese där husen klättrar på den branta sluttningen 
vid Elbe. Här kan vi strosa en stund i de vindlande gränderna och njuta av utsikten. Lunch på 
egen hand. Finnairs flyg avgår från Hamburg kl. 19:10. Ankomst till Helsingfors kl. 22:00 
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Resedatum:   13-16.5.2019, måndag-torsdag, 4 dagar 
 
Resans pris:   1.085 €/ person i tvåpersoners rum 
 
Enkelrumstillägg:  255 €  
 
 
I priset ingår: 

• Finnairs flyg Helsingfors-Hamburg t/r 
• Busstransporter 
• Tre  hotellövernattning inklusive frukost med Mimosa 
• 1 x middag på hotellet 
• 1 x middag på Brauhaus Johann Albrecht 
• 1 x lunch på RestauranT Parlament 
• Lokalguide under två dagar 
• Barkassenrundfahrt 

• Inträde till Elbphilharmonie Plaza 
• Inträde till Miniatur Wunderland 

 
I priset ingår ej: 

• Överiga måltider och måltidsdrycker 
• Resenärs- och resgodsförsäkring 

 
 
Giltigt pass eller EU-identitetsbevis behövs! Rätt till ändringar i resans program eller pris 
förbehålls. Specialvillkor tillämpas på denna resa. Se närmare under ’Reseinfo’ på 
www.ingsva.fi. Vaccinationer: kontrollera på www.rokote.fi 
 


