
GRUPPRESA TILL
MILANO
22 - 25 MAJ 2020

PRESENTERAS I ETT SAMARBETE MELLAN

&

fr. 3 090 kr/person
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Välkomna på en matchresa som presenteras mellan Milan Club Svezia och OLKA Sportresor samt 
denna möjlighet att följa med till Milano där vi ser matchen AC Milan - Cagliari!

Vi har gjort en och annan matchresa genom åren, alla lika lyckade - trots att resultatbilden har varit 
något blandad.

Petter, som sitter i styrelsen för Milan Club Svezia, och som även huserar på OLKA Sportresor, har satt 
ihop en gruppresa för klubben. Tanken är att få den hittills trista säsongen att sluta i en positiv anda 
och att återigen, tillsammans med världens bästa supportrar, få uppleva San Siro. Förhoppningsvis 
får vi jubla till vinsten mot Cagliari som mycket väl kan visa sig vara en av de viktigaste matcherna 
under slutet av säsongen.

På resan kommer vi, förutom att se matchen, även att utforska staden Milano. Vi gör som vi vill och 
utforskar antingen i grupp eller på egen hand. Under resan kommer vi inte att ha något utstakat dags-
schema som hela gruppen behöver förhålla sig till, det kan vi göra internt för de som vill mötas upp 
och umgås under resan. I övrigt är det fri tid som gäller under vår vistelse i Milano. Vi kan däremot 
rekommendera alla att passa på och umgås tillsammans med gruppen - härlig stämning utlovas!

Vänta inte för länge med att boka, då det endast finns ett begränsat antal platser på denna resa. Vi i 
Milan Club Svezia hoppas att ni vill följa med oss på denna oförglömliga resa till Milano och San Siro!

Under vår första kväll kommer vi att äta en gemensam middag på en fin restaurang. Ju fler, desto 
trevligare - och kanske har vi en hemlig gäst på plats... (OBS! Middagen ingår ej i paketpriset.)
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SE AC MILAN - CAGLIARI
PÅ SAN SIRO
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3 090 kr/person för betalande medlem i Milan Club Svezia
3 390 kr/person för icke-medlemmar

I paketet ingår:
- Tre nätter (22-25 maj) i dubbelrum på fyrstjärniga Best Western Antares Hotel Concorde inklusive 
frukost och turistskatt
- Matchbiljett till AC Milan - Cagliari i Biljettkategori 2, övre långsida

* Enkelrumstillägg: 1 300 kr/person

Denna gruppresa är en paketresa och det är alltså inte möjligt att välja endast en del av paketet. Alla 
som vill följa med på resan får hela paketet till dess fulla kostnad.

Bokningen är bindande och ej avbokningsbar. Här kan du läsa våra resevillkor.
* Anmälningsavgift à 750 kr/person ska betalas i samband med bokningen.

Flyg
Ni kan välja att antingen skicka en flygförfrågan till OLKA Sportresor eller att boka flyg på egen hand.

Anmäl ert intresse till petter@olka.se. Ange ”Gruppresa Milan Club Svezia” i ämnesraden. Meddela om 
du också är intresserad av den första kvällens gemensamma middag.

PRISINFORMATION & BOKNING
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FÅ TID TILL ATT UTFORSKA 
STADEN MILANO
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Vi lyssnar på vad ditt företag värdesätter när ni vill forma er konferensresa. Upplev stora sportevene-
mang, besök vingårdar eller testa kollegernas mod med canyoning eller fallskärmshoppning. Oavsett 
vad ni önskar göra med er konferens eller kick-off så hjälper vi er med att få samtliga pusselbitar på 
plats.

Vår personal har stor kunskap och erfarenhet av att boka allt från transport till kringaktiviteter och vi  
bokar alla våra flyg direkt i flygbolagens egna bokningssystem. Men framför allt så kan vi resebran-
schen och värdesätter hög kvalitet, vilket gör att ni alltid kan känna er trygga när ni bokar med oss.

Vi har jobbat med att skräddarsy konferensresor och events världen över i många år - till allt från 10 
till 550 personer. Vill ni åka till någon av Europas pulserande storstäder, glittrande rivieror eller char-
miga byar? Eller vill ni hellre ta er utanför Europas gränser? Möjligheterna är många och vi tar hänsyn 
till alla era önskemål.

Låter det bra? Hör av er till oss på info@olka.se med era tankar och idéer så hjälper vi er mer än gärna!

GÖR NÅGOT MER AV ER KONFERENSRESA!
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KONFERENS- & FÖRETAGS-
RESOR TILL HELA VÄRLDEN
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”Superbra service, genomförande 
och uppföljning. Lyssnade på våra 

önskemål och levererade det vi 
önskade. Verkligen lyhörda!
Rekommenderas verkligen.”

Susanne Granberg

4,6 av 5 i kundnöjdhet
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