
  
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

Håndball-EM for menn i  

Stockholm 23. januar – 27. januar 2020 
 

 

Kjære håndballvenner! 

Neste år arrangeres EM for menn i Norge, Østerrike og Sverige.  

Finalehelgen er i Stockholm 24, 25 og 26. januar. Håndballens Venner har reservert 60 billetter til hver 

av disse dagene. Vi får holde reservasjonen til 25/8. Det vil si at vi da må betale for det antall vi 

trenger. For disse tre kampdagene ligger billettene på NOK 3.320,- For å sikre at alle som reiser med 

Håndballens Venner skal få sitte sammen på de beste plassene i arenaen, har vi derfor laget et tilbud 

som innbefatter følgende: 

 

Stockholm 

 

 
              

 

              

 

 

 

 

 



 

Vårt hotell i Stockholm  

Freys Hotel 4* 
Bryggargatan 12, 101 31 Stockholm   
https://www.freyshotels.com/ 

 

Beliggenhet 

Hotellet ligger i hjertet av Stockholm, rett ved sentralstasjonen og Arlanda Express (ca. 150m) som tar 

dere til / fra flyplassen på 20 minutter. Det finnes stort utvalg av restauranter og spisesteder i nærheten 

av hotellet. T - Centralen ligger 3 minutter fra hotellet. Herfra tar det 10 min med t-bane til Globen.             

Alle håndballkampene spilles i Tele2 Arena som ligger ca. 500m fra stasjonen ved siden av Globen.  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fasiliteter 

Hotellet kan tilby fasiliteter som møterom, restaurant og bar(samarbeider med Belgobaren) som ligger 

i tilknytning til hotellet og gratis Wi-Fi på hele hotellet. Belgobaren har antagelig Sveriges største 

utvalg av Belgisk øl med ca. 300 sorter fra fat og flaske.  

 

Rommene 

De røykfrie rommene har telefon, bad med dusj, skojern, hårføner, gratis Wi-Fi, TV, romservice, 

håndkletørker, vannkoker, kaffe/te og sko- og sysaker.  Rommene vender mot en hyggelig bakgård 

eller ut mot gaten. Enkeltrommene er ca. 11-14 m
2
, dobbelt rom er ca. 16 m

2
 og superior rom (kan ta 3 

personer) som er ca. 15-17 m
2
.   

 

 
 

 
Torsdag 23. januar:  Fly fra Oslo med SAS kl. 18.10 med ankomst Arlanda kl. 19.15 

    Arlanda Express til sentrum(ikke inkludert) 

    Mulighet for tilslutning innenlands. 

 

Fredag 24. januar: Semifinaler. (dere bruker t-bane til Tele 2 Arena                                   

(ikke inkludert). Totalt ca. 20 min. fra hotellet.                                                                                                   

  

Lørdag 25. januar:  Kamp om 5. – 6. plass og bronsefinale. 

(dere bruker t-bane til Tele 2 Arena (ikke inkludert).                            

Totalt ca. 20 min. fra hotellet.    

                                                                                                 

https://www.freyshotels.com/


 

 

Søndag 26. januar: Finale.                                                                                                                         

(dere bruker t-bane til Tele 2 Arena (ikke inkludert).                            

Totalt ca. 20 min. fra hotellet.                                                                                                    

 

Mandag 27. januar: Arlanda Express til flyplassen(ikke inkludert)  

 Fly avg. fra Arlanda med SAS kl. 15.40 med ankomst Oslo kl. 16.40 

Mulighet for tilslutning innenlands. 

 

 
 

23. januar – 27. januar 2020 
 

Per person i dobbeltrom 

 

Turpris:            kr. 6.750,- 

Kampbilletter:  kr. 3.320,- 

Per person i singelrom 

 

       Turpris:             kr. 7.950,-            

       Kampbilletter:  kr. 3.320,- 

Per person i trippelrom 
 

      Turpris:               kr. 6.550,-        

      Kampbilletter:    kr. 3.320,- 

 

Prisen inkluderer: 

 

- Fly fra Oslo - Stockholm t/r. 

- Bagasje t/r. 

- Setereservasjon på fly. 

- 4 netter på Freys Hotell i Stockholm. 

- Daglig buffet frokost. 

- Gratis Wi-Fi. 

- Supporterutstyr. 

- Felles samling på hotell etter finalen. 

 

 

Sitteplasser i Tele 2 arena i Stockholm  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Viktig informasjon! 

 

1. Vi forbeholder oss retten til å kunne levere andre hotell i samme kategori dersom de valgte 

hotellene ikke er tilgjengelige på markedet. 

 

2. Påmeldingsfristen er 25. august 2019. 

Alle må melde seg på via påmeldingsskjemaet på: www.handballensvenner-norge.no 

 

3. Betaling: 

Depositumbeløpet kr 6.000 

Kan betales kostnadsfritt ved direkte overføring til bankkonto nr. 1080 29 34969. 

Totalt blir det kr 6.000,- pr. person å betale innen 25.august 2019. Førstemann til mølla… 

Innbetalingen merkes med navn på alle deltagerne som betalingen gjelder for.  

Faktura for restbeløp (turpris + kampbilletter minus innbetalt depositum)vil komme fra Let’s 

Travel ca. 01. november 2019.  

 

Viktig: Påmelding er ikke registrert før Håndballens Venner har mottatt depositum og betaling.  

 

4. Avbestilling/endringer. 

Depositumet er ikke refunderbart etter den 25.august 2019. Frist for innbetaling av restbeløp er 

satt til 15. november og etter denne dato er det ingen refusjon.  

Avbestilling må sendes på mail til livoberger@gmail.com.  

5. Tilslutningsflybilletter fra andre byer i Norge gjøres på forespørsel. 

 

 

 

Kontaktinfo:  

Let’s Travel:   Tlf: 35 900 900, e-post: nils@letstravel.no 

Håndballens Venner: Sigvard Magelssen, tlf: 99 720 942:  sigvard.magelssen@gmail.com  

 

http://www.handballensvenner-norge.no/
mailto:nils@letstravel.no

