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Playoff‐semifinal: Sverige ‐ Tjeckien
 

I slutet av mars 2022 ska det avgöras om Sverige tar sig vidare till Fotbolls‐VM i Qatar. I semifinalen på
Friends Arena i Stockholm den 24 mars står Tjeckien för motståndet. Blir det seger för Sverige, går man
vidare till en avgörade final på bortaplan den 29 mars. Det krävs alltså två segrar för att det svenska
landslaget ska säkra en plats i Fotbolls‐VM 2022. Det här kommer att bli en riktig rysare! Som Svenska
Fotbollförbundets officiella partner kan vi erbjuda dig matchpaket till semifinalen och resor till en final. 
Har du inte redan säkrat din plats på läktaren så se till att göra det nu. Och du, matchpaketet den 24/3
är ju den perfekta julklappen till fotbollsfantasten. Välkommen till oss med din bokning!

Boka här

Hockey‐VM 2022 i Finland
 

Efter två publikfria VM‐år är vi många som är sugna
på att vara på plats i Tammerfors och heja fram Tre
Kronor mot segrar. Det har varit ett hårt tryck efter
resorna men än finns det platser kvar. I vår katalog
hittar du alla resealternativ och tidsperioder,
hotellpresentationer, spelschema och mycket mer.
Kika in på vår hemsida för att boka din VM‐resa!

Boka här

Presentkort på sportresa
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Årets julklapp 2021 är en evenemangsbiljett. Varför
inte toppa det med en resa till ett evenemang!
Under nästa år väntar ett Hockey‐VM, Fotbolls‐EM
för damer, Svenska Rallyt, playoff till Fotbolls‐VM
och många andra spännande sportevenemang, både
i Sverige och utomlands. Du kan välja att köpa
presentkort på en hel resa eller ge ett resebidrag.

Boka här

Fotbolls‐EM för damer 2022
 

Följ Sveriges framgångsrika damfotbollslag i EM
2022! Fotbolls‐EM avgörs i England 6‐31 juli, med
Sheffield och Wigan & Leigh som spelorter för
Sveriges del. Landslaget, som senast tog OS‐silver i
Japan, ställs i gruppspelet mot Nederländerna,
Schweiz och Ryssland. Resor till gruppspelet finns
ute på vår hemsida nu, så skynda dig att boka!

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
24‐27 februari 2022 på snöfyllda vägar.

Boka här

Formel 1‐resor 2022
 

Nu kommer det ut fler fartfyllda resor på vår
hemsida! Att se ett Formel 1‐lopp live är en upp‐
levelse du aldrig glömmer; vrålande maskiner,
skrikande däck och lyriska fans på läktaren. Har du
väl upplevt ett F1‐lopp live glömmer du det aldrig.
Några F1‐resor till Grand Prix‐tävlingarna finns
redan ute och fler kommer!

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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