FOTBOLLS-EM DAMER 2022
Paket 1: 9 – 14 juli
Vårt framgångsrika landslag som vann silvermedaljerna under OS i Japan, laddar om för en ny svensk
framgång. Fotbolls-EM för damer avgörs 6 - 31 juli i England. Sverige ställs i gruppspelet mot Schweiz,
Nederländerna och Portugal, och inleder med att spela sina två första matcher i Sheffield. I sista
gruppspelsmatchen möter svenskorna Portgual i Wigan & Leigh. Som Svenska Fotbollförbundets
partner kan vi erbjuda dig de bästa paketresorna till Fotbolls-EM 2022. Välkommen med din bokning!

Lördag 9/7
21.00

Ankomst till Sheffield, incheckning på hotellet (fyrstjärnigt).
Fotbolls-EM: Nederländerna - Sverige på Bramall Lane.

Söndag 10/7 – tisdag 12/7
Dagarna är lediga för egna aktiviteter.
Onsdag 13/7
18.00

Fotbolls-EM: Sverige – Schweiz på Bramall Lane.

Torsdag 14/7

Utcheckning från hotellet.
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Pris per person:
Enkelrumstillägg:

6 700 SEK, del i dubbelrum
3 350 SEK

I priset ingår:

5 nätter på fyrstjärnigt hotell, inkl. frukost.
Matcharrangemang till följande matcher:
- Nederländerna-Sverige
- Sverige-Schweiz

Betalningsvillkor:

25 % inom 10 dagar efter bokning.
Slutbetalning senast 15 maj 2022.

Avbeställning:

Vid avbeställning före 15 maj är avbeställningskostnaden 25 % av resans
pris, det vill säga bokningsavgiften. Efter 15 maj utgår ingen
återbetalning. Observera att de ordinarie avbokningsreglerna inte gäller
vid händelse av inställt arrangemang eller om publik inte tillåts på
arenan. I detta fall sker full 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.

Har du frågor om resorna eller vill du göra en bokning?
Ring eller mejla oss så hjälper vi dig!
E-post: info@bjorkobostrom.se
Tel: 090-71 13 30
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