Följ de nya landslagens spännande äventyr

SKIDSKYTTE-VM
I ÖSTERSUND 7-18 MARS 2019
och bo på underbara

QUALITY HOTEL FRÖSÖ PARK

www.bjorkobostrom.se 090-71 13 30 Umeå
Bokningar: Info@bjorkobostrom.se

SKIDSKYTTE - DEN NYA
POPULÄRA FOLKSPORTEN!
Efter dom sensationella stora OS-framgångarna i Korea, har vi nöjet att offerera, en mycket bra produkt
till Skidskytte- VM i Östersund. Vi bor på Quality Hotel Frösö Park, bara några kilometer från Skidskyttestadion. Vi har vår platser på A-läktaren.
Vi hoppas på nya stora framgångar både på herr- och damsidan, i den nya stora vintersporten som
erövrat Sverige. Sebastian Samuelsson och Hanna Öberg, kommer att vara våra stora stjärnor i många
år framöver. Skidskytte har blivit den nya nationalsporten i Sverige. Spänning, dramatik, kamp ända
in på mållinjen är ingredienser som skidskytte erbjuder.

Boka den resa
du får ut mest av
VM-resa

1.

7 – 10 mars 2019
3-nätter på hotell i dubelrum
eller enkelrum, med frukost.
Biljetter till:
7 mars torsdag Mix stafetten
8 mars fredag Sprint Damer
9 mars lördag Sprint Herrar
10 mars söndag Jaktstart Damer & Herrar
Pris per person 8.020 sek i dubbelrum
Enkelrum tillägg 4.500 sek.

VM-resa

2.

12 – 14 mars 2019
2-nätter på hotell i dubbelrum
alt enkelrum med frukost.
Biljetter till:
12 mars tisdag Damer
13 mars onsdag Herrar
Pris per person 5.950 sek i dubbelrum
Enkelrum tillägg 3.000 sek

VM-resa

3.

14 – 18 mars 2019
4-nätter på dubbelrum
och enkelrum, frukost.
Biljetter till:
14 mars torsdag Singel Mix stafetten
16 mars lördag Stafett Damer & Herrar
17 mars söndag Masstart Damer & Herrar
Pris per person. 8.900 sek.
Enkelrum tillägg 5.000 sek.
Eu-moms 2,67 tillkommer på priserna
Efter bokning är inte biljetterna avbokningsbara
Betalningsvillkor: 50%
Slutlikvid 15 januari.

QUALITY
HOTEL FRÖSÖ
PARK
Vi är mycket nöjda med att kunna erbjuda rum
på Quality Hotel Frösö Park som ligger 10 minuter från skidskyttearenan. Hotellet har det mesta,
konferensrum, spa, restauranger, barer. Trycket
på hotellen är stort.

Underbart
boende!

