Välkommen till ett fartfyllt VIP-evenemang med rally,
galamiddag och musik av rockkungen Brolle, under
ledning av rallylegendaren Tina Thörner!

Björk & Boström Sportresor välkomnar dig till ett
VIP-evenemang med rally, galakväll och rock’n’roll i
samband med Rally-VM i Umeå.

Denna oförglömliga kväll genomförs fredag
10 februari 2023.

Rally Sweden kommer tillbaka till Umeå för andra gången och Vänta inte - boka din plats nu!
det gör även Björk & Boströms VIP-evenemang. VIP-dagen
Johan Björk
2022 blev en riktig succé så i år höjer vi temperaturen
VD, Björk & Boström Sportresor
ytterligare ett snäpp! Vi börjar dagen med att ta buss ut till
specialsträckorna i Brattby där vi får se rally i yppersta
världsklass. Rökstugan är på plats och serverar oss en
BOKA HÄR:
värmande lunch. På eftermiddagen tar vi bussen åter till
Umeå och sedan laddar vi om för en galakväll på Universum. Tel: +46 90 71 13 30
E-mail: info@bjorkobostrom.se
Där äter vi en god tvårätters middag med öl/vin, följer
intervjuer från scenen med några riktiga rallyprofiler – både
Läs mer: www.bjorkobostrom.se
lokala och internationella - och sedan avslutas kvällen med
en konsert av Sveriges rockkung Brolle. Med och guidar oss
genom hela VIP-evenemanget är ingen mindre än
rallylegendaren Tina Thörner!

En bild från fjolårets VIP-evenemang: Tina Thörner, Johan Björk, Jari-Matti Latvala, Kaj Kunnas, Petter
Solberg, Thomas Rådström, Harri Rovanperä.

Tina Thörner – vår rallyguide och
konferencier. Tina är en av Sveriges
mest framgångsrika kartläsare och
har varit med och vunnit tre världsmästerskap. Till sina främsta
meriter räknar hon en andra och
tredje plats i det berömda Dakarrallyt. Hon har tävlat med och mot
de största inom rallysporten.

07.15

Bussarna avgår från Norrlandsoperan.

08.30

Vi följer rallyt på plats i Brattby. Rallylegendaren
Tina Thörner finns med och leder oss genom
dagen. Tävla och vinn Tinas böcker!

12.30

Lunch inklusive måltidsdryck.

14.45

Fortsättning på rallyt.

16.00

Bussarna avgår mot Umeå.

16.30

Tillbaka i Umeå.

18.40

Bussar avgår från Norrlandsoperan.

19.00

Galakväll på Universum:
Tvårätters middag med öl och vin.
Intervjuer med rallystjärnor under
ledning av kvällens konferencier
Tina Thörner.

21.00

Underhållning av Brolle.

Glöm inte mobilen! Du kan interagera med
Tina under dagen och kvällen, och ställa
frågor genom henne under intervjuerna.

VIP-paket:
• Dagspass till två specialsträckor.
• Lunch med måltidsdryck.
• Busstransfers enligt program.
• Galakväll på Universum.
• Tvårätters middag med öl och vin.
• Garderob på Universum.
• Intervjuer med rallylegendarer.
• Underhållning av Brolle.
Pris: 2 795 SEK.
Moms tillkommer.
Betalningsvillkor:
50 % vid bokning.
Slutbetalning senast 15/1 2023.

Tel: +46 90 71 13 30
E-mail: info@bjorkobostrom.se
Läs mer: www.bjorkobostrom.se

