
Till hemsidan Skicka vidare Prenumerera Avprenumerera

Kval till Fotbolls‐VM 2022
 

Det spännande kvalet till VM i Qatar är lottat! Kvalet drar igång redan i mars 2021 men de flesta av
kvalmatcherna är placerade under senare delen av hösten. Play offs avgörs i mars 2022. I kvalmatcherna
kommer det svenska landslaget att ställas mot Grekland, Georgien, Kosovo och Spanien. Lotten föll alltså
på det fruktade spanska landslaget igen! De båda lagen ställs som bekant mot varandra även i Fotbolls‐EM
till sommaren i Bilbao. Som officiell partner till Svenska Fotbollförbundet, kan vi erbjuda resepaket till
Sveriges samtliga bortamatcher samt hospitalitypaket till hemmamatcherna i kvalet till Fotbolls‐VM 2022.
Vill du vara med och heja fram Sverige på vägen mot Fotbolls‐VM i Qatar? Skicka in en intresseanmälan
redan nu så får du första tjing på resorna!

Läs mer och skicka intresseanmälan

Unik NHL‐resa 2021
 

Följ med på vår exklusiva NHL‐resa till Toronto 11‐
17 november 2021! Resan sker i nära samarbete
med organisationen för Hockey Hall of Fame.
Upplev installationsceremonin med efterföljande
galamingel, en NHL‐match med Toronto Maple
Leafs och en veteranmatch med mängder av NHL‐
legendarer på isen. Vi besöker dessutom Niagara‐
fallen och går på vinprovning. Det finns endast 30
platser på den här oförglömliga resan!

Skicka intresseanmälan här

Fotbolls‐EM 2021
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UEFA bekräftade igen i början av december att
upplägget för EURO2020 kvarstår som planerat.
Gruppspelet delas alltså mellan 12 värdstäder.
Sveriges gruppspelsmatcher går i Bilbao och Dublin
och för motståndet står Spanien, Slovakien och
Polen. Som mångårig partner till Svenska Fotboll‐
förbundet kan du lita på att våra resor är väl
organiserade. Välkommen att boka din resa nu!

Boka här

Presentkort på en sportresa
 

Här har du en perfekt julklapp till sportfantasten!
Du kan välja ett presentkort på en specifik resa eller
också kan du låta mottagaren själv välja resmål den
dag presentkortet nyttjas. Och varför inte ge dig
själv en resa i julklapp? Det har du förtjänat efter det
här året! Kontakta oss så hjälper vi dig vidare. Varmt
välkommen med din beställning!

Boka här

Hockey‐VM 2021
 

Internationella Hockeyförbundet håller oss på
halster! Först kom pandemin och sedan blev det
oroligheter i Belarus. Under januari väntas slut‐
giltigt besked om Hockey‐VM ska flyttas till annan
ort, eller om det ligger kvar i Belarus. Skicka oss en
intresseanmälan, så hör vi av oss till dig så snart vi är
redo att presentera våra resor!

Skicka intresseanmälan här

Finlands MotoGP 2021
 

Här är något att se fram emot för alla motorfans!
Finlands historiska första MotoGP fick lov att skjutas
fram pga pandemin, men nu har vi fått ett nytt
datum. Evenemanget kommer att gå av stapeln 9‐
11 juli 2021. Vi anordnar kompletta resor med båt
från Stockholm eller Umeå, 4‐stjärnigt boende och
flera olika biljettalternativ. För den som vill ta sig
över till Finland själv, finns även landarrangemang. 

Boka här

Juniorhockey‐VM 2021/22
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Årets J20‐VM i Kanada kommer att spelas utan
publik. Men om du sett fram emot ett besök i
Edmonton och Red Deer, får du en ny chans nästa
år! IIHF har nämligen beslutat att lägga även nästa
års mästerskap på samma orter. J20‐VM spelas i
december 2021/januari 2022.  Du kan redan nu
skicka en intresseanmälan på vår hemsida!

Skicka intresseanmälan här

Följ oss på sociala medier!
 

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

 
info@bjorkobostrom.se
www.bjorkobostrom.se

Umeå
Tel. (+46) 090-71 13 30
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