
 
Motala 2017-12-18 

Oktober-Festen Bayern/München 2018! 

Fyra Dagar, Lördag den 29/9-Tisdag den 2/10! 
 

Lördagen den 29 september 
Kl.06.45  Avresa BM 1752, Flyg med BMI Travel/Lufthansa, 

Kungsängen Norrköping 

Kl.08.45  Ankomst München 
 

Vi sätter oss i bussen och åker till Familie Babel Nesselwanger 

Str. 44D-87616 Wald im Ostallgäu, De har en gård med inriktning mot 

avel, 70 mjölkkor. De har  även eget ostmejeri och egen öltillverkning, se 

http://www.berghof-babel.de/berghof-babel-verteilerseite.html  

Vi äter också Lunch hos Familie Babel! 

 

Vi fortsätter till vårt Hotell och incheckning på 

Flairhotel ”Am Kamin” http://www.flairhotel-am-

kamin.de/de/ och på kvällen gemensan Buffé Middag 

Flairhotel ”Am Kamin”! 

 
 

Söndagen den 30 september 
Efter frukost sätter vi oss i bussen och åker till 

Münchens Traditionella Oktoberfest ”Wiesn” med 

Öl, Brass-Bands på Bavaria området och det öppnar kl.11.00 och stänger kl.23.00! 

Framåt kvällen samlas vi i mitten av München och Kl.18.00 är det  Middag på Hofbräuhaus! 

www.hofbraeuhaus.de/en/hofbraeuhaus.html 

Kl.22.30.går bussen hem från mitten av München och vi hämtar de som fortfarande är kvar på 

”Wiesn”! 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Måndagen den 1 oktober 
Efter frukost sätter vi oss i bussen och åker till Slottet 

Neuschwanstein,i södra Bayern, nära gränsen gränsen till 

de Österrikiska Alperna, inträde och Guidad tur på slottet! 

http://neuschwanstein.se/ 
Vi fortsätter till en Ost Lunch hos Schoenegger se 

www.schoenegger.com/ 

http://www.berghof-babel.de/berghof-babel-verteilerseite.html
http://www.flairhotel-am-kamin.de/de/
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Därefter åker vi till Anna & Andreas Stückl i Prem. Ekologiskt 

lösdriftsstall för 32 mjölkkor. Korna får bara hö och mjölken går till 

ett litet småskaligt mejeri, som gör dessa ostar, som vi smakade hos 

Schoenegger! Fam Stückl bjuder på ”Hö-Snapps” 

 

På kvällen Trerättersmiddag på vårt  

Hotell! 
 

 

 

 

Tisdagen den 2 oktober 
Efter frukost sätter vi oss i bussen och åker till München och 

besöker BMW Musét och ett stort Utsiktstorn, där vi kan se 

långt, ända till Slottet Neuschwanstein i Bayern. 

För de som vill, kan ännu en gång besöka Münchens Traditionella Oktoberfest ”Wiesn”! 
 

Sedan mot Münchens Flygplats! 

Kl.20.40  Avgång BM 1757 Flyg med BMI Travel/Lufthansa, från Münchens Flygplats 

Kl.22.40  Ankomst Kungsängens flygplats Norrköping 
 

 

Pris: 2-bädds rum 6 900:-/person i dubbelrum,vid 40 st deltagare! 

Tillägg Enkel + 900:- kr! 

I priset ingår: Flyg T/R med Lufthansa där Du kan checka in 23 kg Bagage och 12 kg 

handbagage, Bussresor i Bayern. Övernattning tre nätter på Flairhotel ”Am Kamin”. Tre 

Middagar och två Luncher och alla besök med översättning och reseledning av Lars-Gunnar 

Samuelsson. 
 

Anmälan genom att betala in 3 000 kr så fort som möjligt då vi max kan ta med 40 deltagare,  

på BG-nr 5344-6621 eller Bankkonto Swedbank 8480-6 903 42 703-1, skriv ”Oktoberfest” 

Anmälningsavgiften täcker Flygresan med Lufhansa från Norrköpimg, som jag måste betala in 

nu, om vi säkert ska veta, så vi kommer med! 
 

Önskar Ni mer information om resan, Maila till mig, lars-gunnar@blaklintprodukter.se 

Eller ring +46 70-56 75 190 
 

Med hopp om en trevlig resa! 
Lars-Gunnar Samuelsson  

mailto:lars-gunnar@blaklintprodukter.se

