Till hemsidan

Skicka vidare

Prenumerera

Avprenumerera

Hockey‐VM 2023
Hockey‐VM 2022 i Tammerfors blev en publiksuccé och nu laddar vi om för Hockey‐VM 2023, och en ny
folkfest i Finlands hetaste hockeystad. Världsmästerskapet delas mellan Tammerfors och Riga men Tre
Kronor spelar alla sina matcher i Tammerfors. Hockey‐VM avgörs mellan 12 – 28 maj 2023. Sverige hamnar
i grupp A, preliminärt tillsammans med Finland, USA, Tyskland, Danmark, Frankrike, Österrike och
Ungern. Du kan redan nu lämna en intresseanmälan för våra resor, för att försäkra dig om att få en plats. Vi
kommer att arrangera paketresor med flyg och flygtransfer eller som landarrangemang, där du själv tar dig
till orten. Vi samarbetar också med Silja Line och Wasaline kring VM‐resor som inkluderar färja från
Stockholm eller Umeå. Vi är fortsatt officiell partner och kan erbjuda dig de allra bästa biljetterna och
hotellen under VM 2023. Skicka en intresseanmälan till oss nu så har du första tjing när resorna är klara!
Skicka intresseanmälan

NHL Global Series i Europa
Hösten är räddad! NHL Global Series är tillbaka på
europeisk mark efter två års uppehåll. Vi arrangerar
resor till samtliga tävlingsmatcher i Tammerfors och
Prag. Missa inte chansen att se San Jose Sharks,
Nashville Predators, Columbus Blue Jackets och
Colorado Avalanche i Europa! Resorna hittar du på
hemsidan så varmt välkommen med din bokning.

Boka här

Secto Rally Finland 2022
I augusti bär det av till WRC‐rallyt i finska Jyväskylä!
Vi kan erbjuda paketresor till finska rallyt med färja
från Umeå till Vasa, alternativt från Stockholm till
Åbo och vidare med buss till vårt boende i centrala
Jyväskylä. Rallyresorna inkluderar också transfers
till specialsträckorna, en middag med rallyprofiler
och naturligtvis ditt rallypass till tävlingarna.
Boka här

F1 Italiens Grand Prix 2022
Följ med på en härlig Formel 1‐resa till Italiens Grand
Prix 9 – 12 september. Vår resa är ett land‐
arrangemang med boende i Milano, transfer
hotellet ‐ Monzabanan t/r och bra sittplatser till
Italiens GP. Under den här paketresan bor vi på fina
Hotel dÉste Milano. Vi följer tidsracet på Monza
under lördagen och på söndagen väntar så resans
stora höjdpunkt: Italiens Grand Prix 2022.
Boka här

Skid‐VM 2023 Planica
Nästa år går Skid‐VM i Slovenien och det är alltså
här de svenska åkarna ska fightas om de ädla
medaljerna. Våra skidresor är landarrangemang,
där hotell, biljetter och transfer ingår i paketen. Du
kan välja mellan boende i Bled eller Ossiach. För
större grupper kan vi även arrangera flyg. Hör av dig
till oss med dina önskemål så hjälper vi dig vidare!
Boka här

Skidskytte‐VM 2023
Heja på de svenska stjärnorna i Skidskytte‐VM 2023
i tyska Oberhof! Du kan välja mellan perioderna
8 – 13 februari, 13 – 20 februari eller stanna över
hela VM 8 – 20/2. Våra skidskytteresor är land‐
arrangemang, med boende på 4‐stjärnigt hotell,
ståplatsbiljetter till världsmästerskapet i skidskytte
och daglig transport mellan hotellet – Oberhof t/r.
Boka här

Presentkort på sportresa
Letar du efter den perfekta sommarpresenten till
studenten eller födelsedagsbarnet? Ge bort ett
presentkort på en sportresa! Du kan välja att ge
bort en hel resa eller ett fast summa och låta
mottagaren själv välja resmål. Det väntar många
spännande resor framöver så valalternativ saknas
inte. Presenten kommer garanterat att uppskattas!
Boka här

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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