SKIDSKYTTE: VÄRLDSCUPEN 2022 I RUHPOLDING
Landarrangemang
12 - 17 januari
Följ med på årets hetaste skidskytteresa till tyska Ruhpolding och se stjärnorna kämpa om värdefulla
poäng i världscupen. Tävlingarna i Ruhpolding är alltid årets höjdpunkt för åkarna, så räkna med
folkfest! Värdorten är en klassisk skidort, vackert beläget i de bayerska alperna, cirka två timmars
bilfärd från Salzburg och München. Vår skidskytteresa är ett landarrangemang, där biljetter till
tävlingarna, boende på ett fint alphotell inkl. frukost och shuttle mellan hotellet och stadion ingår.

Onsdag 12/1 Ankomst till Ruhpolding. Incheckning på Hotel Aja in Ruhpolding.
Tävlingsdag 1 på Chiemgau Arena. Shuttle Ruhpolding – stadion t/r ingår.
Hotel Aja Ruhpolding *** +
Zell 2, 83324 Ruhpolding
https://www.aja.de/standorte/r
uhpolding.html

Vårt hotell i Ruhpolding har en härlig spa-avdelning och en utomhuspool med fantastisk panoramavy
över alperna. Hotellet ligger cirka 6 km från stadion. Gratis shuttle rullar tävlingsdagarna mellan
Ruhpolding och stadion. Visa bara upp din tävlingsbiljett när du kliver på bussen.
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Torsdag 13/1

Frukost.
Shuttle till arenan för tävlingsdag 2.
Shuttle åter vid dagens slut.

Världscuptävlingarna hålls
på Chiemgau Arena.

Fredag 14/1

Frukost på hotellet.
Tävlingsdag 3. Shuttle t/r till stadion ingår.

Lördag 15/1

Frukost.
Tävlingsdag 4. Shuttle t/r till stadion ingår.

Söndag 16/1

Frukost.
Tävlingsdag 5. Shuttle t/r till stadion ingår.
Avslutningsceremoni i Chiemgau Arena.

Måndag 17/1

Frukost.
Utcheckning från hotellet.
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Pris per person, del i dubbelrum på 3,5-stjärnigt hotell: 10 445 SEK
Enkelrumstillägg: 3 500 SEK
EU-moms 2,67 % tillkommer på priset.
I priset ingår:

Fem nätter på 3,5-stjärnigt hotell, inkl. frukost.
Ståplatsbiljetter på läktaren vid alla tävlingar enligt program.
Shuttle Ruhpolding – stadion alla dagar.

Betalningsvillkor:

50 % betalas inom 10 dagar efter bokning.
Slutbetalning 1 december 2021.

Avbeställning:

Vid avbeställning före 1 december är avbeställningskostnaden 50 % av
resans pris, det vill säga bokningsavgiften. Efter 1/12 utgår ingen
återbetalning.
Vi rekommenderar att du ser över din reseförsäkring.

Vi reserverar oss mot ändringar i programmet, valutakurser samt flygtider, flygskatter och
bränsletillägg i de resor där flyg ingår, eller andra faktorer som står utom Björk & Boströms kontroll.

Välkommen att boka din resa!
E-post: info@bjorkobostrom.se
Tel: 090 – 71 13 30
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