UEFA Nations League 2022: Serbien-Sverige
Belgrad, 23 – 25 september
Följ med till Belgrad och heja fram det svenska fotbollslandslaget när de tar sig an Serbien på bortaplan i UEFA Nations League 2022. Resan är ett landarrangemang så du tar dig på egen hand till
Serbiens vackra huvudstad Belgrad. Under vistelsen bor vi centralt på ett 4-stjärnigt hotell. I resan
ingår också buss till stadion t/r samt en stadsrundtur med engelsktalande guide. Dessutom middag
och matchuppladdning med vår fotbollsprofil, och naturligtvis matchen mellan Serbien – Sverige.

Fredag 23/9

Ankomst till Belgrad. Du ordnar själv resan Sverige-Belgrad t/r.
Incheckning på 4-stjärniga Hotel Mercure Belgrade Excelsior.
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Hotel Mercure Belgrade Excelsior****
Kneza Milosa 5, 11000 Belgrad, Serbien
https://all.accor.com/hotel/B1E1/index.

Det här charmiga hotellet är den perfekta utgångspunkten för att upptäcka Serbiens huvudstad. Med
sitt läge mitt i Belgrads historiska centrum har du nära till stadens alla kända attraktioner, som
Kalemegdans fästning, Nikola Tesla museum, gågatan Knez Mihailova och de två floderna Sava och
Donau. I närheten finns mängder av restauranger, barer och butiker – allt inom gångavstånd.
Lördag 24/9
09.30-11.30
17.30
19.30
20.45
22.25

Frukost på hotellet.
Guidad stadsrundtur med engelsktalande guide.
Middag. Vår fotbollsprofil ger oss senaste nytt inför matchen.
Buss till Rajko Mitic stadion.
Match: Serbien - Sverige.
Buss tillbaka till hotellet.

Rajko Mitic stadion
Söndag 25/9

Frukost på hotellet.
Utcheckning från hotellet och hemresa på egen hand.

Tiderna förutom matchstart är preliminära.
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Pris per person:
Enkelrumstillägg:

5 195 SEK, del i dubbelrum
1 000 SEK

Priset baseras på 30 betalande resenärer.
I priset ingår:

Två nätter på 4-stjärnigt hotell, inkl. frukost.
Transfers hotellet – arenan t/r.
Matcharrangemang Serbien – Sverige, inkl. middag.
Matchgenomgång av en fotbollsprofil.
Guidad stadsrundtur med engelsktalande guide.

Betalningsvillkor:

50 % inom 14 dagar.
Slutbetalning senast 15 augusti 2022.

Avbeställning:

Vid avbeställning före 15 augusti är kostnaden 50 % av resans pris, det
vill säga bokningsavgiften. Efter 15 augusti 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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