Kval till Fotbolls-EM 2024: Belgien-Sverige
Bryssel, 15 - 17 oktober 2023
Följ med på vår fotbollsresa till Bryssel 15 – 17 oktober och heja på det svenska landslaget i EM-kvalet
mot storlaget Belgien. Vi reser till Belgiens huvudstad med flyg från Stockholm och bor centralt på 4stjärnigt hotell. I resan ingår flygplatstransfers samt buss till fotbollsstadion; dessutom en guidad
stadspromenad. Inför matchen laddar vi upp med en middag, tillsammans med en fotbollsprofil som ger
oss senaste nytt. Sedan väntar resans höjdpunkt: Det spännande EM-kvalet mellan Belgien – Sverige.
Tuffast möjliga motstånd väntar landslaget i en match som kan bli avgörande för om Sverige tar sig till
EM-slutspelet 2024 i Tyskland. Det här vill du inte missa. Boka din EM-kvalresa nu!

Söndag 15/10

Avresa från Stockholm till Bryssel.
Ankomst till Bryssel. Efter tull och passkontroll går bussen till vårt hotell.
Guidad stadsrundtur med svensktalande guide.
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Thon Brussels City Center****
Av. Du Boulevard 17, 1210 SaintJoesse-ten-Noode, Belgien.

Thon Hotel Brussels City Centre ligger i hjärtat ac centrala Bryssel, bara steg från stadens huvudgata för
shopping och 10 minuters promenad från Grand Place och Manneken Pis. Rogier Metro och Bryssels norra
station finns i närheten. På hotellet finns en restaurang, en bar och ett fitnesscente med gym och bastu.

Måndag 16/10
18.00

20.45

Frukost på hotellet.
Förmiddagen är ledig för egna upptäcktsfärder i Bryssel.
Matchuppladdning med middag. Vår fotbollsprofil är med och ger oss
senaste nytt inför det spännande EM-kvalet.
Vi åker gemensamt tillsammans ut till Kung Baudouin-stadion.
EM-kval: Belgien – Sverige.
Buss tillbaka till hotellet.

Tisdag 17/10

Frukost på hotellet. Förmiddagen är fri för egna äventyr.
Buss avgår från hotellet till flygplatsen.
Avgång med från Bryssels flygplats mot Stockholm.
Ankomst Stockholm Arlanda.
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Pris per person:
Enkelrumstillägg:

10 495 SEK del i dubbelrum
1 800 SEK

2, 67 % EU-moms tillkommer på priserna.

I priset ingår:

Flyg Arlanda – Bryssel Airport t/r.
Busstransport flygplatsen – hotellet t/r.
2 nätter på 4-stjärnigt hotell, inkl. frukost.
Guidad stadspromenad.
Matchbiljett kategori 1, Belgien – Sverige
Middag inför matchen med fotbollsprofil.
Reseledare från Björk & Boström Sportresor.

Betalningsvillkor:

50 % av resans pris betalas inom 10 dagar efter bokning.
Slutbetalning senast 15 augusti 2023.

Avbeställning:

Vid avbeställning före 15/8 är avbeställningskostnaden 50 % av resans
pris, det vill säga bokningsavgiften. Efter 15/8 utgår ingen återbetalning.
Dessa ordinarie avbokningsregler gäller ej i händelse av inställt
evenemang eller om matchen skulle spelas utan publik. I detta fall sker
full 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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