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Henrik Lundqvist Night i New York
 

Den 28 januari pensioneras Henrik Lundqvists matchtröja med nummer 30 i Madison Square Garden, under
stor pompa och ståt. Och du har chansen att vara med på plats! Vår hockeyresa till New York går 27 januari
– 1 februari 2022 och innehåller flyg från Stockholm t/r, 4 nätter på ett Superior First Class hotell inkl. frukost,
busstransfers och sittplatsbiljett samt middag vid NHL‐matchen mellan New York Islanders – Los Angeles
Kings. Dessutom matchbiljett och buffémiddag i loge, vid matchen mellan New York Rangers och
Minnesota Wild – kvällen för ceremonin då Henke Lundqvists tröja hissas i taket. Det här är en "once
in a lifetime"‐resa och vi har begränsat antal platser, så skynda dig att boka!

Boka nu

Hockey‐VM 2022 i Finland
 

Resorna till Hockey‐VM är släppta och det har varit
ett hårt tryck. Efter två publikfria VM‐år är vi många
som är sugna på att vara på plats i Tammerfors och
heja fram Tre Kronor till framgång. I vår katalog
hittar du alla resealternativ och tidsperioder, hotell‐
presentationer, spelschema, gruppindelning och
mycket mer. Kika in på vår hemsida för att läsa mer
och boka din VM‐resa!

Boka här
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VM‐kval i Georgien
 

I november bär det av till Batumi vid Svartahavs‐
kusten, för VM‐kval i fotboll mot Georgien. Vi reser
till Batumi med charterflyg och bor på 5‐stjärnigt
hotell. I resan ingår transfers, en stadsrundtur samt
middag och folkloreuppträdande på en georgisk
restaurang. Dessutom lunch med en fotbollsprofil
och som höjdpunkt: VM‐kvalet Georgien‐Sverige. 

Boka här

Rally Sweden 2022
 

Svenska Rallyt kommer till Umeå – Björkarnas stad,
tillika Björk & Boström Sportresors hemort! Vi kan
erbjuda rallyresor som landarrangemang, där du
själv tar dig till Umeå, samt paketresor som
inkluderar färja mellan Vasa och Umeå t/r. Alla
resorna inkluderar hotell och rallypass. Rallyt avgörs
i februari 2022 på snöfyllda vägar. 

Boka här

Rally Sweden och the Boppers
 

Välkommen till ett VIP‐evenemang med galakväll,
rally och rock’n’roll, fredag 25 februari 2022 i
samband med Rally Sweden i Umeå! Under
dagen följer vi rallyts specialsträckor och på kvällen
äter vi en god middag på Umeå Folkets Hus och
lyssnar på intervjuer. På scenen finns några riktiga
rallylegendarer. Kvällen avslutas med underhållning
av Sveriges rockigaste rockband: The Boppers. 

Boka här

Världscupen i Ruhpolding 2022
 

Följ med på nästa års hetaste skidskytteresa till tyska
Ruhpolding! Resan är ett landarrangemang, där
skidskyttebiljetter, hotell inkl frukost och shuttle
Ruhpolding – Chiemgau Arena – Ruhpolding ingår.
Välj mellan halvpension på hotell i Ainring närmare
Salzburg, inkl daglig busstransfer mellan hotellet –
arenan, eller boende på ett alphotell i Ruhpolding.

Boka här
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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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