FA-cupfinalen 2023
London, landarrangemang 2 - 4 juni
Följ med på vår fotbollsresa till London 2 - 4 juni och upplev finalen i FA-cupen på plats på Wembley
Stadium. Resan är ett landarrangemang och innehåller boende på 4-stjärnigt hotell, sittplatsbiljett
"Club Wembley 200 level", hospitality med mat och dryck på Wembley Stadium samt matchprogram
till finalmatchen. Själva resan till och från London ordnar du på egen hand. FA-cupen är världens äldsta
klubbturnering och finalen följs varje år av över 2 miljarder tv-tittare. Fotbollsfans från hela världen
vallfärdar till Wembley, som fylls till sista platsen. Vilka lag som än möts i cupfinalen är det här en av
de största fotbollsupplevelserna du kan vara med om. Välkommen med din bokning!

PROGRAM:
Fredag 2/6

Ankomst till London.
Resenärerna tar sig på egen hand till Hotel Holiday Inn London – Regent´s Park****

Lördag 3/6

Frukost på hotellet.
Resenärerna tar sig till Wembley Stadium, enklast med tunnelbana.
Ingång: Club Wembley North entrance.
Lunch I The Venue Restaurant, Wembley’s club-restaurang. Buffé med vin, öl eller läsk.
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FA-cupfinalen. Förfriskningar i halvtid.
Efter matchen bjuds ostbricka och öl/vin i restaurangen.
Tunnelbana åter till hotellet när du så önskar.
Söndag 4/6

Frukost på hotellet innan utcheckning och hemresa.

Holiday Inn Hotell London ligger i Fitzrovia district, 300 m från tunnelbanestationen Great Portland
Street, 1 km från Madame Tussauds London
Holiday Inn London – Regent’s Park ****
vaxmuseum och 2,1 km från Trafalgar Square. Här
Carburton St., London W1W 5EE, England.
finns strömlinjeformade rum med platt-tv, minibar,
https://www.ihg.com/holidayinn/hotels/gb
te o kaffekokare, samt gratis WI-FI. Hotellet har
/en/london/lonrp/hoteldetail
restaurang, bar/lounge samt flera konferensrum.

Pris per person:
Enkelrumstillägg:

14 995 SEK.
2 000 SEK.

I resan ingår:
– Två nätter på 4-stjärnigt hotell, inkl. frukost
– Biljett till FA-cupfinalen. Club Wembley, på sektion 200 level.
– Hospitality-buffé på Wembley inkl. dryck.
– Förfriskningar i halvtid samt ostbricka efter matchen.
– Matchprogram till FA-cupfinalen.
Betalningsvillkor:
50 % delbetalning inom 10 dagar efter bokning.
Slutbetalning 31 mars 2023.
Avbeställning:
Vid avbeställning före 31 mars är avbeställningskostnaden 50 % av resans pris, det vill säga
bokningsavgiften. Efter 31 mars 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.
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Bild från FA-cupfinalen 2022

Hospitalitymiddag på Wembley

Har du frågor om resan 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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