UEFA Nations League 2022: Norge-Sverige
Oslo, 12 - 13 juni
I årets Nations League är det Slovenien, Norge och Serbien som står för motståndet i Sveriges grupp. I
potten finns ett avancemang till Liga A, som Sverige så snöpligt ramlade ur sist det begav sig. Den 12
juni är det dags för det svenska landslaget att möta Norge på Ullevål Stadion i Oslo. Visst följer du
med? Vår resa är ett landarrangemang, där du själv tar dig till Oslo. Vi bor fint på 4-stjärniga Radisson
Blu Plaza, alldeles bredvid centralstationen – praktiskt vid både in- och utresa och för att ta sig till
stadion. I resan ingår dessutom en middag med vår fotbollsprofil innan matchen Norge - Sverige.

Landarrangemang i Oslo 12 - 13 juni:

Söndag 12/6

Ankomst till Oslo och incheckning på Radisson Blu Plaza. Hotellet ligger
på gångavstånd från Oslos centralstation.
15.30

Gemensam middag och matchuppladdning på hotellet.
Björk & Boströms fotbollsprofil ger oss senaste nytt inför matchen.

18.00

Norge – Sverige på Ullevål Stadion.

Måndag 13/6

Utcheckning från hotellet.

SKOLGATAN 57 F
903 29 UMEÅ
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Radisson Blu Plaza Oslo****
Sonja Henies plass 3, 0185 Oslo
https://www.radissonhotels.com/enus/hotels/radisson-blu-oslo

Radisson Blu Plaza Hotel, Oslo sträcker sig hela 37 våningar över Oslos centrum och ligger inom
promenadavstånd från de främsta sevärdheterna, som exempelvis kungliga slottet, nationalmuseet och
Oslo Spektrum Arena. Utforska butikerna på den närbelägna Karl Johans gate eller ta tåget, bussen,
spårvagnen eller tunnelbanan från Oslos centralstation som ligger bredvid hotellet.

Pris per person:
Enkelrumstillägg:

4 395 SEK, del i dubbelrum
1 000 SEK

I priset ingår:

1 natt på 4-stjärnigt hotell, inkl. frukost
Matcharrangemang Norge - Sverige, inkl. middag.

Betalningsvillkor:

25 % inom 14 dagar.
Slutbetalning senast 1 maj 2022.

Avbeställning:

Vid avbeställning före 1 maj är avbeställningskostnaden 25 % av resans
pris, det vill säga bokningsavgiften. Efter 1/5 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.

Boka din resa här:
E-post: info@bjorkobostrom.se
Tel: 090 – 71 13 30
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