UEFA Nations League 2022: Slovenien-Sverige
Ljubljana, 1 - 3 juni
Följ med till Ljubljana och heja fram det svenska fotbollslandslaget när de tar sig an Slovenien på
bortaplan i UEFA Nations League 2022. Vi reser till den vackra, slovenska huvudstaden Ljubljana med
charterflyg från Stockholm och bor centralt på 4-stjärnigt hotell. I resan ingår flygplatstransfers och
buss till stadion t/r samt en stadsrundtur till fots med engelsktalande guide. Dessutom middag med en
fotbollsprofil och naturligtvis resans höjdpunkt: Nations League-matchen mellan Slovenien – Sverige.

Onsdag 1/6

09.00
11.30

SKOLGATAN 57 F
903 29 UMEÅ

Avresa från Stockholm med charterflyg till Ljubljana.
Ankomst till Ljubljanas flygplats.
Efter tull och passkontroll går bussen till vårt hotell (24 km).
Stadsrundtur till fots med engelsktalande guide.

090–71 13 30
WWW.BJORKOBOSTROM.SE

uHotel Ljubljana****
Miklošičeva cesta 3, 1000
Ljubljana, Slovenien
Länk till hemsida

uHotel är bekvämt beläget i centrala Ljubljana, bara 160 m från Prešern-torget och Tromostovje. Här
finns 213 modernt inredda rum. Hälsocentret på taket har en pool med utsikt över Ljubljanas slott och
olika bastur som kan användas kostnadsfritt. Hotellet har också ett 24-timmarsöppet fitnesscenter.
Ljubljanas gamla stadsdel kan nås på 280 meter och till strandpromenaden längst floden Ljubljanica är
det 200 meter. Ljubljanas slott ligger 1 km bort och Ljubljanas katedral når du på 500 meter.
Torsdag 2/6

20.45

Frukost.
Middag. Vår fotbollsprofil ger oss senaste nytt inför matchen.
Buss till Stožice Stadium.
Match: Slovenien - Sverige.
Buss tillbaka till hotellet.

Stožice Stadium
Fredag 3/6
16.00
18.30

Frukost på hotellet.
Buss till flygplatsen.
Avresa med charterflyg till Stockholm.
Ankomst till Stockholm.
Tiderna förutom matchstart är preliminära.

SKOLGATAN 57 F
903 29 UMEÅ

090–71 13 30
WWW.BJORKOBOSTROM.SE

Pris per person:
Enkelrumstillägg:

12 600 SEK, del i dubbelrum
1 000 SEK

2, 67 % EU-moms tillkommer på priserna.

I priset ingår:

Charterflyg Arlanda - Ljubljana t/r.
Två nätter på 4-stjärnigt hotell, inkl. frukost.
Flygtransfer t/r.
Transfers hotellet – arenan t/r.
Matcharrangemang Slovenien – Sverige, inkl. middag.
Matchgenomgång av en fotbollsprofil.
Stadsrundtur till fots med engelsktalande guide.

Betalningsvillkor:

50 % inom 14 dagar.
Slutbetalning senast 1 maj 2022.

Avbeställning:

Vid avbeställning före 1 maj är avbeställningskostnaden 50 % av resans
pris, det vill säga bokningsavgiften. Efter 1 maj 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.

Har du frågor om resan eller vill du göra en
bokning? Ring eller mejla oss så hjälper vi dig!

Telefon: +46 90 71 13 30
Mejl: info@bjorkobostrom.se
Läs mer: www.bjorkobostrom.se
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