
Tysklandsturné
Ulm/Giengen an der Brenz 1-4.9.2022



Detta ingår i resan

• Tre nätter på Hotel Maritim Ulm (Basteistraße 40)

• Två konserter, 2.9 kl 19.00 i Stadtkirche (Giengen an der Brenz och 
3.9 kl 19.00 i Pauluskirche (Ulm) 

• Transport till och från konsertlokalerna där sådan behövs

• Två sitzar, en för endast BÄD 1.9 och en gemensam med BD 3.9. 
Bägge sitzarna ordnas på hotellet.

• Busstransport Vanda-Åbo 4.9

Dessutom ingår flyg Vanda-München tur-retur, busstransport 
München-Ulm tur-retur och övernattning på Scandic Airport Vanda 
31.8-1.9 för dem som förbeställt detta. Detta kan tyvärr inte beställas
längre.



31.8, Tidtabell och FAQ

• De som bokat övernattning på Scandic Airport onsdag kväll (20 
pers in alles) kan anlända när det passar en själv. Hotellet 
harmottagit namnlista med färdig rumsfördelning.

• Flyget checkas in under onsdag eftermiddag, så man kan vid detta 
skede passa på att lämna av sitt incheckade bagage. Varje resenär 
får ha med ett incheckat bagage (23 kg) och en carry-on-väska.

• Hotellet har en tidig frukost med kaffe och kalla rätter från och 
med kl 04.00. Gångvägen från hotellet till Terminal 2 är ca 200 m.



1.9, Tidtabell och FAQ

• Jag delar ut boardingkorten till gruppresan i Terminal 2:s avgångshall från och med kl
05.00.

• Gruppflyget (Lufthansa LH2467) avgår torsdag morgon kl 06.15. Detta innebär att man 
bör vara SENAST 05.30 vid passerkontrollen, men jag har ingen aning om hur lång kö 
den har så tidigt en vardagsmorgon. Landar i München 07.45. 

• Busstransport till hotellet i Ulm avgår från flygfältet i München ca kl 08.45, detta
innebär att om man inte kommer med gruppresan, men anländer med ett annat flyg som 
landar ungefär samtidigt, hinner man med bussen. Annars ansvarar man för att ta sig till
Ulm själv.

• Bussen anländer till hotellet ca kl 11.00. Därefter fritt hopp och lek i några timmar.

• Deadline för ankomst för dem som har alternativ resrutt är 16.30. Då samlas vi i 
hotellobbyn för avfärd mot övning i konsertkyrkan Pauluskirche (Frauenstraße 110).
Ca 15 min promenad i samla tropp, så var i tid. Övningen inleds 17.00.

• Efter övningen, beroende på hur lång den blir men antagligen kring kl 20.30, sitz på 
hotellet för alla i BÄD. Därefter återigen fritt hopp och lek.



2.9, Tidtabell och FAQ

• Fritt hopp och lek för turistande och lunch under förmiddagen.

• 14.30, gemensam promenad till Ulm Hauptbahnhof, ca 2 km att gå 
genom centrum. Konsertklädsel (dvs frack) med. Tåget går 15.11, 
framme 15.48 i Giengen an der Brenz. Därefter kort promenad till 
konsertkyrkan.

• 16.00, övning i Stadtkirche G-a-d-B (Kirchplatz 1). Både eget 
program och tillsammans med BD. Efter övningen tid till ombyte.

• 19.00, gemensam konsert med BD.

• Efter konserten något passande tåg (eventuellt ett som går 21.10) 
tillbaka till Ulm. Finns även möjlighet att stanna i Giengen om man 
så önskar, men då ansvarar man för att ta sig tillbaka på eget bevåg.

• Ingen inplanerad middag, utan fritt fram att göra upp egna 
middagsplaner för fredagen.



3.9, Tidtabell och FAQ

• Fritt hopp och lek större delen av dagen för lunch och turistande.

• Man kan till exempel klättra upp i världens högsta kyrktorn, på 161,5 
m och 768 trappsteg. Eller så kan man låta bli...

• Ingen specifik övning under dagen, men alla skall vara klara OCH 
KONSERTKLÄDDA i konsertkyrkan Pauluskirche (Frauenstraße 110) 
kl 17.00 för uppsjungning. Ingen organiserad promenad, alla tar sig 
till kyrkan själv. Som sagt en promenad på omkring 1 km/15 min.

• 18.00, gemensam konsert med BD i Pauluskirche.

• 20.00, gemensam sitz med BD i hotellets restaurang, efter den fritt 
hopp och lek.



4.9, Tidtabell och FAQ

• Frukost enligt egen tidtabell.

• Alla som reser med gruppen skall vara utcheckade och klara senast kl
10.30, då bussen avgår mot flygfältet i München. Bussen framme ca
kl 12.30. Övriga som inte reser med gruppen kan checka ut enligt 
hur det passar, vill man åka med gruppen till flygfältet går det bra.

• Flyget (Lufthansa LH 2464) avgår 15.30 och landar 18.55.

• Gemensam buss (Rindell) från Sjöskog till Sibbe avgår bara alla som 
skall med fått sina grejer, antagligen kring kl 19.45. Bussen åker 
längs motorvägen men viker in till Pargas vägskäl och sedan 
Nylandsgatan till Sibbe. Vill man hoppa av någonstans där går det 
bra bara man meddelar om detta i tid.



Saker som bör noteras:

• Konsertkläderna är frack under båda konserterna.

• Det är INGEN organiserad transport till Hesa-Vanda, alla som skall med måste ta
sig dit på egen hand, senast 1.9 kl 05.30. Gärna tidigare än så.

• Under sitzarna är det gratis dricka (öl, vin, skumpa, läsk, mineralvatten och kaffe) 
i ett par timmar.

• Frukost ingår varje morgon på hotellet, liksom sitz torsdag och lördag, men alla 
ansvarar för lunch själva.

• Martin S fungerar som konstnärlig ledare för BÄD under turnén, om han har
något att säga till om eller kommentera angående musiken håller alla andra 
käften. 

• Det kommer inte att tillhandahållas några pappersnoter, såvida inte BD printar ut 
några. Noter kan laddas ner och printas ut själv, på

https://drive.google.com/drive/folders/12LU5y2f63S72yqOWCvBM6Ke0eD7vB
ASC?usp=sharing

https://drive.google.com/drive/folders/12LU5y2f63S72yqOWCvBM6Ke0eD7vBASC?usp=sharing

