Vinter 2020

På långfärdsskridskor i norra Sverige
januari - februari - mars
Björk & Boström Sportresor hälsar alla skridskoentusiaster välkomna till en unik upplevelse, som
kombinerar möjligheten att åka långfärdsskridskor i natursköna Norrland, med boende i en pulserande,
progressiv stad. Vår resa erbjuder skridskoåkning på Tavelsjö naturisbana och boende i Umeå – norra
Sveriges största stad. Den 16 km långa isbanan i Tavelsjö ligger endast 30 minuters körning från Umeå.

Dagsprogram
Fredag 24/1
Incheckning på Clarion Collection Uman.
19.00 - Buffémiddag på Clarion Collection Uman.
Lördag 25/1 – Söndag 26/1
Hotellfrukost.
09.30 - Busstransport från ditt hotell till Tavelsjö isbana. Avstånd: 28 km.
10.00 - Ankomst till Tavelsjö.
10.15 - 13.00 – Tid att åka långfärdsskridskor på naturisbanan.
13.00 - Lunch på Sundlingska gården.
14.00 - 16.00 – Fortsatt skridskoåkning.
16.30 - Busstransport från Tavelsjö till Umeå.
17.00 - Ankomst till hotellet.
19.00 - Buffémiddag på hotellet.
Måndag 27/1
Hotellfrukost.
12.00 - Utcheckning från hotell.
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TAVELSJÖ ISBANA
Tavelsjö AIK Isbana, beläget cirka 25 km från Umeå, är perfekt både för dig som vill åka
långfärdsskridskor och för dig som vill göra mysiga vinterutflykter. 2019 var banan ungefär 16 km lång
och 20 meter bred. Sträckan är uppbyggd i en loop, med en korsning i mitten, så du kan välja att åka
hela eller halva banan.
Hemsida: http://www.tavelsjoisbana.se/
Facebook-sida: https://www.facebook.com/groups/151500228547287/?fref=ts

Ett tips!
Packa en picknickkorg och ta med dig
ut på färden. Om du vill kan du låna
en äkta norrländsk spark och ta en tur
längst banan med den. Sparken blir
dessutom en perfekt sittplats när det
är dags för fikapaus!

Det finns skridskor att hyra för 150 kr/dag. Du kan ta med dina varma kläder och byta om på plats i
Sundlingska Gården vid ankomst. Sundlingska Gården är öppen under dagen så du kan när du vill gå in
för att värma dig, eller för att ta en fikapaus. Det finns dessutom flera grillplatser vid isbanan.
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I Umeå finns det urbana Norrland – det bästa av två världar! Umeå har 126 000 innevånare och kallas
ibland för Norrlands huvudstad. Tack vare universitetet med sina 25 000 studenter, har staden en
ungdomlig karaktär. Här finns ett stort utbud! Du kan hitta allt från underskön natur, mängder av
shoppingmöjligheter, ett ständigt växande utbud av högklassiga restauranger och ett rikt kulturliv.
Umeå blev utsedd till Europas Kulturhuvudstad 2014.
Hemsida: hppt://www.visitumea.se

Clarion Collection Hotel Uman ****
Uman är ett unikt och hemtrevligt hotell mitt
i centrala Umeå.
Hotellet är beläget nära Umeälven och bara
några minuters promenad från Gågatan med
alla butiker.
Frukost: Njut av ett stort urval av organiska
produkter. Ägg, bananer, flingor, bröd,
apelsinjuice, etc. – det är bara att välja sina
favoriter och hugga in!
Middagsbuffé: Här kan du alltid hitta något
gott; salad, soppa och varmrätt.
Clarion Collection Uman
Skolgatan 52, 903 26 Umeå
Telefon: 090 - 12 72 20
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Inkluderat i paketet:
• Del i dubbelrum på Clarion Collection Hotel Uman
• Helpension
• Transporter
• Entréavgifter till Tavelsjö isbana
• Kontaktperson på Björk & Boström
Datum:
2020-01-24 till 2020-01-27 (3 nätter, fredag till måndag)
Pris:
5 461 SEK/person. Enkelrumstillägg: 1 881 SEK/person.
*2,67 % moms tillkommer. Priset är baserat på ett minimum av 30 personer.
Betalningsvillkor:
25 % betalas två veckor efter bokning. Resterande summa betalas en månad före ankomst.

Björk & Boström Sportresor är en av Skandinaviens största sportresearrangörer, med mer än 30 års
erfarenhet av researrangemang i världsklass. Om du har några frågor eller önskemål, tveka inte att
kontakta oss. Vi ser fram emot att hälsa dig välkommen till vår hemstad!

Telefon:
E-post:
Hemsida:

+46 90 71 13 30
info@bjorkobostrom.se
www.bjorkobostrom.se
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