26. MARS 2019
NORGE – SVERIGE

ULLEVAAL
STADION
KL. 20:45

MEET-SALEN
ULLEVAAL STADION

(Inngang nordsiden)

PROGRAM:
Dørene åpner 17:30 og SponsorLink stiller med;
• Konferansier
• Kjente fotballprofiler på scenen
• Norsk band
• Streetfood Buffet inkl. 1 øl, vin eller mineralvann
• Fotballbilletter seksjon 104 og 105, nordre langside
Vi avslutter ca. 20:00 og setter kursen mot tribunen. Her har vi
billetter perfekt plassert for å heie gutta frem til seier!

PRISINFORMASJON:
Pris per person 1.990,- eks. mva (2.400,- inkl. mva).
Prisen inkluderer pre-match program med mat/drikke som beskrevet og billetter på
seksjon 104 og 105 (rad 7 og oppover) på nordre langside.

Meny:
Cheese sliders på Brioche bun
Pulled pork
Utvalgte pølser fra Strøm Larsen
Poke med laks, mangochili, edamame og agurk
Bakt potet, potetsalat, coleslaw, Manchego, rekesalat, guacamole, agurkmix, mais,
syltet løk, Bbq saus, ketchup, sprøstekt løk, rå løk, brød og lomper

HOTELLALTERNATIV
Alternativ 1
Thon Hotel Opera (100 rom)
Pris per singelrom:
Pris per twin-/dobbeltrom:

NOK2.110 eks. mva per natt (NOK2.363 inkl. mva)
NOK2.450 eks. mva per natt (NOK2.744 inkl. mva)

Dette hotellet ligger beleilig til, kun 100 meter fra Oslo S og 300 meter fra Operahuset i Oslo, og tilbyr en stor
frokostbuffé og en bar som spesialiserer seg på gin-baserte drikker. Alle rommene på Thon Hotel Opera har
lenestol, minibar og TV med en rekke kanaler. Gratis Wi-Fi er tilgjengelig overalt. Frokosten består av frisk frukt,
hjemmebakt brød og både varme og kalde retter. Den populære restauranten Scala på Hotel Opera serverer både
norske og internasjonale retter. Hotellbaren Eufemia byr på snacks og andre forfriskninger. Treningssenteret på
Thon Hotel Opera har en utendørs terrasse og utsikt fra 5. etasje. Akershus festning og Nasjonalteateret ligger
mindre enn 15 minutter unna til fots. Flytoget til Oslo Lufthavn Gardermoen går fra Oslo S, som ligger rett rundt
hjørnet.

HOTELLALTERNATIV
Alternativ 2
Clarion Hotel The Hub (150 rom)
Pris per singelrom:
Pris per twin-/dobbeltrom:

NOK1.860 eks. mva per natt (NOK2.083 inkl. mva)
NOK2.060 eks. mva per natt (NOK2.307 inkl. mva)

Clarion Hotel The Hub har Oslos beste beliggenhet, rett ved Oslo S og Jernbanetorget. I mars 2019 venter 810
toppmoderne hotellrom, 24 møtelokaler i ulike størrelser, moderne fitness- og velværeavdeling, takåker og 3 unike
bar- og restaurantkonsepter.
Clarion Hotel The Hub vil tilby 810 moderne rom med innovative løsninger for teknologi og det nyeste innen hightech. Flere rom vil ha fantastisk panoramautsikt over Oslo og en privat balkong eller terrasse som den kan nytes fra.
Før dagens møter kan du lade opp med en dobbel americano eller chai latte i kaffebaren på gateplan, og avslutte
dagen med en drink i 13. etasje. Ta heisen opp til restauranten og baren som i tillegg til å servere god mat og drikke,
byr på fantastisk utsikt over Operaen, Bjørvika og Oslofjorden. På solrike dager kan vinduene åpnes fra gulv til tak,
til en uterestaurant, der du svever over Oslo, løftet opp fra byens energiske rytme.

BETALING OG AVBESTILLINGSREGLER
Det er kundens ansvar å gjøre seg kjent med nedenstående vilkår og betingelser.
En eventuell bekreftelse av mottatt tilbud er en aksept og enighet av disse, og de vil til enhver tid være gjeldene for reservasjonen.
Se for øvrig Sentrale rettigheter etter Pakkereiseloven: Pakkereise, skjema 01 B.htm .
BINDENDE BESTILLING:
Bestillingen må gjøres skriftlig, primært per e-post.
Bestillingen er bindende for begge parter så snart den er bekreftet av oss, primært per e-post. Bekreftelsen kan også skje per post hvis du ikke har
tilgang til e-post.
BETALINGSBETINGELSER:
Hvis ikke annet oppgis gjelder følgende betalingsbetingelser:
Faktura med forfall på 10 dager etter bekreftet bestilling. Det vil tilkomme et administrasjonshonorar på Kr 90,- på sluttfakturaen.
Dersom reisen i sin helhet ikke er betalt innen forfall, forbeholder vi oss retten til å kansellere de produkter som er bestilt gjennom
SponsorLink AS.

AVBESTILLING MOT GEBYR
Ved avbestilling før mottatt bekreftelse:
Ved avbestilling etter innbetalt faktura:

Ingen gebyr
Ingen refusjon

Dersom en reisende uteblir ved avreise eller er forhindret fra å reise p.g.a. manglende billetter, pass eller andre dokumenter, belastes
reisen i sin helhet. For øvrig henvises til Pakkereiseloven kpt. 4.

BETALING OG AVBESTILLINGSREGLER
NAVN
Vi trenger fullt navn (som skrevet i passet) på alle deltakere 45 dager arrangementsdato.
Se for øvrig Pakkereiseloven §18.
AVBESTILLING VED FORCE MAJEURE
For avbestilling ved force majeure gjelder spesielle forskrifter:
Reisen kan avbestilles dersom det på reisemålet eller i umiddelbar nærhet av dette de siste 14 dager før reisen tar til, konstateres
krigshandlinger, naturkatastrofer, farlige smittsomme sykdommer eller andre begivenheter som må likestilles, og det er rimelig grunn til å anta
at disse forhold også vil gjøre seg gjeldende når reisen skal ta til. Ved avbestilling av årsaker nevnt foran, tilbakebetales innbetalt beløp. Reisen
kan ikke avbestilles av foran nevnte årsaker hvis begivenheten som påberopes som grunn for avbestillingen var eller burde vært kjent før
bestilling.
ENDRING AV PRIS
Det tas forbehold om endring av pris som følge av valutakurser, fly- og transporttariffer, samt uforutsette skatter og avgifter som vi selv ikke er
herre over. Se for øvrig Pakkereiseloven §19.
GENERELLE VILKÅR
SponsorLink har ansvar for at elementene i pakken gjennomføres som planlagt.
SponsorLink har dog ikke ansvar for forsinkelser, mangler og uforutsette hendelser som måtte oppstå og som SponsorLink ikke kan påvirke,
eksempelvis som følge av vær- og føreforhold, arrangementsmessige forhold mv.
Den reisende har selv ansvar for å tegne nødvendige forsikringer/avbestillingsbeskyttelse og sette seg inn i eventuelle visum- og
vaksinebestemmelser.
Våre reiser gjennomføres etter Lov om Pakkereiser pr. 1.juli 2018 (Pakkereiseloven) og Reisegarantifondet (RGF).
Ved en eventuell tvistesak kan kunde henvende seg til Pakkereisenemda.
SponsorLink tar forbehold om at opplysninger kan bli endret før bekreftet bestilling.

