JALKAPALLON MM 2018
VENÄJÄLLÄ 14.6.-15.7.2018

Jalkapallon MM-kisojen otteluohjelma on nyt julkaistu.
Kauttamme on nyt varattavissa kuusi kisamatkaa Pietariin. Matkoihin sisältyy junamatkat Allegrolla, kuljetukset
juna-asemalta hotellille, majoitus neljän tähden hotellissa Pietarin keskustassa sekä 3-kategorian otteluliput.
Finaali pelataan Moskovassa 15.7.2018, kysy erillistä tarjousta!
Pietariin on valmistunut uusi upea Zenit Stadium (=Stadion Krestovski) jonne mahtuu 69 500 katsojaa.
Pietari on ruuhkainen kaupunki, joten metro on varmin tapa liikkua paikasta toiseen. MM-kisoihin 2018
Stadionin lähelle on valmistumassa uusi Novokrestovkaya -metroasema. Björk & Boströmin matkanjohtaja
on mukana ottelupäivinä ja opastaa metrolla stadionille.
Matkaohjemassamme on myös omaa aikaa, jolloin voi tutustua kaupunkiin ja sen nähtävyyksiin. Hotellimme (Hotel
Ambassador ****) sijaitsee Pietarin keskustassa, josta on vain 15 minuutin kävelymatkan mm. Iisakin kirkolle.
Hinnat ovat voimassa toistaiseksi.

MM-FUTISPAKETTI 14.-16.6.2018
yty!

MM-PRONSSI 13.-15.7.2018
yty!

MM-FUTISPAKETTI 18.-20.6.2018

MM-FINAALI MOSKOVAy15.7.2018
ty!
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Lopp

Ottelu perjantaina 15.6. klo 18:00: MAROKKO – IRAN
Hinta: 1090 € / hlö

Ottelu tiistaina 19.6. klo 21:00: VENÄJÄ – EGYPTI
Hinta: 1210 € / hlö
muutama paikka vapaana
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Ottelu lauantaina 14.7. klo 17:00: MM-pronssiottelu
Hinta: 1290 € / hlö
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KYSY TARJOUSTA!
Loppu

MM-FUTISPAKETTI 21.-23.6.2018
y!

Pietarin matkapaketteihimme sisältyy:

MM-FUTISPAKETTI 25.-27.6.2018
ty!

• junamatka
Helsinki – Pietari – Helsinki, Allegro / 2 lk junalippu
• edestakainen kuljetus
Pietarin juna-asema – hotelli – juna-asema
• 2 vrk majoitus, **** hotelli, kahden hengen huoneessa
• aamiainen hotellissa
• 3. kategorian ottelulippu
• Björk & Boströmin edustajan palvelut
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Lopp

Ottelu perjantaina 22.6. klo 15:00: BRASILIA – COSTA RICA
Hinta: 1090 € / hlö
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Ottelu tiistaina 26.6. klo 21:00: NIGERIA – ARGENTIINA
Hinta: 1390 € / hlö (Hotelli Holiday Inn Moskovskie Vorota)
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MM-SEMIFINAALI 9.-11.7.2018
yty!
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Lopp

Ottelu tiistaina 10.7. klo 21:00: MM-semifinaali
Hinta: 1890 € / hlö

Lisämaksusta:
Ottelulipun korotus 2.kategoriaan / 120 eur

Tilaukset ja tiedustelut
TMG Events Oy
09-68999800
myynti@tmgevents.fi
www.tmgevents.fi
Vastuullinen matkanjärjestäjä: Björk & Boström Finland Oy

