
 
Motala 2018-02-25 

VM FOTBOLL i RYSSLAND 2018! 

11 Dagar, Torsdag den 14/6-Söndag den 24/6! 
 

Torsdagen den 14 juni 
Kl.12.45 ARNSVO Arlanda, Flyg från Sverige 

Kl.15.50  Ankomst Moskva 

Vi gör studiebesök i Moskva i tre dagar, Europas folkrikaste stad med 12,2 miljoner 

invånare och förhoppningsvis guidning med hjälp av Natasha eller Elina Jonsson Klefstad 

Linghem, som bor och jobbar i Moskva! 
På kvällen incheckning på Hotel Matreshka http://matreshka-hotel.moscow-hotels.org/sv/ i närheten av Röda 

Torget, se bild här bredvid på Röda Torget, där vi ska bo i tre nätter! 
 

Söndagen den 17 juni 
Efter frukost tar vi oss till järnvägsstationen i Moskva och åker tåg till Nizjnij 
Novgorod 46 mil, ca 6 timmar. Natasha bokar alla tåfbiljetter. Nizjnij Novgorod 

har cirka 1270000 invånare och är därmed den femte största staden i Ryssland.  

Incheckning på vårt Motel Premio i Dzerzinsk se https://www.agoda.com/en-sg/motel-

premio/hotel/dzerzhinsk-ru.html?cid=-207, där vi ska bo i två nätter och gemsam Middag, som var 

och en betalar 
 

Måndagen den 18 juni 
Vi laddar inför första gruppspelsmatchen, Sverige och Sydkorea, kl.13.00 på Nizjnij Novgorod 

Stadion, en ny stadion för 44 899 personer! 

Efter vinsten firar vi och gemsam Middag på en restaurang som Natasha bokat, som var och en 

betalar! 

Tisdagen den 19 juni 
Efter frukost tar vi oss till Järnvägsstationen i Dzerzhinsk och tar sikte mot Moskva 

och Sheremetjevo flygplats i Moskva och Flyg till Adler SVOAER, avgång kl.14.10 

och ankomst Adler kl.16.40, den närmaste flygplatsen till Sochi. Centralorten 

Sotji uppgår till cirka 390 000 invånare. Se http://www.ryssland.net/sotji2004.htm 

”Resereportage Sotji Ryssland 2004”  

Vi tar oss till Grand Hotel Zhemchuzhina, Sotji och incheckning. 

Se https://www.kayak.se/Sotji-hotell-Zhemchuzhina-Grand-

Hotel.177078.ksp#photos  

 

 

Onsdagen den 20 juni – Fredagen den 22 juni 
Här ska vi ha en Underbar tid, Midsommarveckan i Sotji, Huvudstaden i vad många kallar "Ryska 

rivieran", med sina palmer och banan träd skiljer sig staden mycket ifrån, vad många uppfattar är 

Ryssland. 

 

Natasha med sin man Håkan kommer troligen följa med oss och åka till Kremel någan dag och där 

kan de som vill, kan följa med! 
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Lördagen den 23 juni 
Vi lämnar Hotellet kl.06.00 och åker med Taxi buss till Sotji och laddar inför 

andra gruppspelsmatchen, Tyskland mot Sverige, kl.16.00 på Olympiastadion 

Fisjt, stadion för: 47 659 personer! Efter vinsten firar vi elller sörjer förlusten! 
 

Söndagen den 24 juni 
Kl.03.30.  Avgång AERSVO Flyg från Adler, närmaste flygplatsen från Sotji 
Kl.05.50.  Ankomst Moskva 

Kl.10.25  Avgång SVOARND Flyg från Moskvas Flygplats 

Kl.11.40  Ankomst Arlanda Sverige 
 

Pris: i 2-bädds rum 16 690 kr/person i dubbelrum, vid 16 st. deltagare! 

I priset ingår: Flyg T/R från Arlanda-Moskva-Sotji, där Du kan checka in 23 kg Bagage och något 

handbagage i kabinen, Övernattning 10 nätter i Ryssland, Hotell Matreshka Moskva, Motel Premio 

Dzerzinsk med frukost och Grand Hotel Zhemchchuzhina Sotji halvpension. 
 

Biljetter måste vi fixa själva genom Svenska Fotbollsförbundet http://www.vm-fotboll.se/biljetter-

fotbolls-vm/  och Supporterklubben  https://fotbollsupporter.se/, som vi måste hjälpas åt med! 
 

Om min Härliga Vän och Kollega Natasha, ska fixa biljetter, blir det dyrare och lätt att vi 

kommer in på ”svarthandel”. 
 

Anmälan genom att betala in 10 000 kr kr så fort som möjligt, då vi max nu kan ta med 19 

deltagare. En anmälningsavgift som täcker Flygresorna, Bokningsavgift Hotellen, på BG-nr 

5344-6621 eller Bankkonto Swedbank 8480-6 903 42 703-1, skriv ”VM 2018” 

Så anmälningsavgiften täcker Flygresorna, Bokningsavgift Hotellen, som jag måste betala in 

nu, så vi säkert vet att vi kommer med och har plats på Hotellen och de ej blir för dyra! 
 

Önskar Ni mer information om resan, Maila till mig, lars-gunnar@blaklintprodukter.se  

Eller ring +46 70-56 75 190 
 

Med hopp om en Trevlig Resa! 
 

Lars-Gunnar Samuelsson & Kjell Augustsson 
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