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Äntligen ‐ resor till Fotbolls‐EM 2021
 

Som vi har väntat och längtat! Nu kan vi äntligen presentera våra fotbollsresor till Sveriges gruppspels‐
matcher under Europamästerskapet den kommande sommaren. Vi erbjuder paketresor med flyg, hotell,
matcharrangemang, transporter och utflykter till UEFA EURO 2020 (2021). Som partner till Svenska
Fotbollsförbundet sedan 1989, står vi väl rustade för att ordna den perfekta upplevelsen för dig!
 
UEFA har beslutat att behålla namnet EURO 2020, trots att turneringen alltså är framflyttad ett år. Samma
upplägg som tidigare ligger också fast, med värdstäder och motståndarlag. Sommarens stora fotbollsfest
startar som planerat i Bilbao, där Sverige i sin första match möter en av EM‐turneringens stora favoriter,
Spanien. På deras hemmaplan. Här kommer det svenska fotbollslandslaget att behöva allt stöd de kan få!
Vår resa utgår med egen charter från Arlanda och vi bor två nätter på 4‐stjärnigt hotell. I resan ingår
dessutom en stadsrundtur och en middag med våra fotbollsprofiler innan matchen Spanien‐Sverige.
 
Resa 2 och 3 går till den irländska huvudstaden Dublin, där Sverige möter först vinnaren i Playoff B och i sista
gruppspelsmatchen ska ta sig an Polen. Vi åker med chartrat flyg och bor på 4‐stjärniga hotell i stadens
centrum. Under tiden vi är i Dublin passar vi på att besöka Guinnessbryggeriet och även på den här resan får
vi en middag med fotbollsprofiler, som uppladdning inför matcherna.
 
Våra gruppspelsresor:

13‐15 juni, Bilbao. Spanien och Sverige spelar 14/6 på San Mamés.
17‐19 juni, Dublin. Sverige och Playoffvinnaren möts 18/6 på Dublin Arena.
22‐24 juni, Dublin. Sverige möter Polen 23/6 på Dublin Arena.
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Ishockey‐VM 2021

Hockey‐VM 2021 spelas den 21 maj t om 6 juni. 
Vi kommer som vanligt att kunna erbjuda dig resor
både som landarrangemang, samt kompletta
resepaket med flyg, transfer, boende och bästa
biljetterna till matcherna. Dessutom spännande
utflykter på spellediga dagar.
 
I grundspelet ställs Tre Kronor mot Ryssland,

Tjeckien, Schweiz, Slovakien, Danmark, Storbritannien och hemmanationen Vitryssland. Sveriges grupp
spelar i Minsk, en stad Björk & Boström är väl bekanta med. Ett eventuellt slutspel avgörs på
samma ort. Senast Vitryssland var värd för Ishockey‐VM 2014 och i Lettland arrangerades VM 2006. Värt
att hålla i minnet är att Tre Kronor tog medalj i båda turneringarna – en trend vi hoppas håller i sig!

Nu väntar vi bara in spelschemat, som förväntas bli klart i augusti ‐ sedan kan vi färdigställa resorna. Som
vanligt samarbetar vi med Internationella Hockeyförbundet och organisationskommittén för att ge dig den
perfekta hockeyupplevelsen. Vill du ha första tjing på våra resor till nästa års Hockey‐VM i Vitryssland
och Lettland? Skicka in en intresseanmälan, så hör vi av oss till dig så snart resepaketen är klara!

Läs mer och skicka intresseanmälan

Följ oss på sociala medier!
 

Följ oss på Facebook och Instagram för att hålla dig
uppdaterad om de senaste resorna!
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