
 
Motala 2018-02-28 

Formel 1 Sotji! 

4 Dagar, Fredag den 28/9-Måndag den 1/10! 
Se https://www.formula1.com/en/championship/races/2018/Russia.html 
 

Fredagen den 28 september 
Kl.12.45 SU2211 Arlanda, Flyg från Sverige 

Kl.15.50 Ankomst Moskva 

På Sheremetjevo flygplats i Moskva byter vi plan och Flyg till Adler, 

avgång SU1130 kl.17.45 och ankomst Adler kl.20.10, den närmaste 

flygplatsen till Sochi. Centralorten Sotji uppgår till cirka 390 000 invånare. Se 

http://www.ryssland.net/sotji2004.htm ”Resereportage Sotji Ryssland 2004”   Sotji Autodrom  

Vi tar oss till 4* Hotellet Lazur Beach Hotell Se http://lazur-beach-hotel-sochi.booked.se/ 

 som Natasha har bokat. 

 

Lördagen den 29–

söndagen den 30 

sept. 
Här ska Ni ha en 

Underbar tid i Sotji, 

Huvudstaden i vad många 

kallar "Ryska rivieran", 

med sina palmer och bananträd skiljer sig staden mycket ifrån, 

vad många uppfattar är Ryssland. 
 

Lördag & Söndag transport till och från tävlingsbanan och 

inträdesbiljetter på läktare med bra sikt på banan och förtäring 

(Smörgårdsbord) på banan! Banan öppnar kl.10-17.00 
 

Måndagen den 1 okt 
Kl.12.55  SU1135 Avgång Flyg från Adler, närmaste 

flygplatsen från Sotji 
Kl.15.25 Ankomst Moskva 

Kl.18.10 SU2386 Avgång Flyg från Moskvas Flygplats 

Kl.19.20  Ankomst Arlanda Sverige 
 

Pris: i 2-bädds rum 10 900 kr/person vid 20-25 st. deltagare! 

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

något handbagage i kabinen. 4 Stjärnigt Hotell i tre nätter med frukost. 

Transport till och från tävlingsbanan och inträdesbiljetter på läktare med bra sikt på banan och 

förtäring lördag & söndag tillkommer. 
2017 kostade det 10 000 kr/person femte floor. Tredje floor visste inte Natasha ännnu vad det 

kostar, men man sitter på balkongen utan glas, så man hör allt som pågår under tävligen. 

2 & 4 floor är billigast, men också sämst, kostade ca 800 kr/person ifjol 
Anmälan genom att betala in 4  000 kr så fort som möjligt, en anmälningsavgift som täcker Flygresor, 

Visum, Bokningsavgift Hotellet o.s.v., på BG-nr 5344-6621 eller Bankkonto Swedbank 8480-6 903 

42 703-1, skriv ”Formel 1 Sotji 2018” 
 

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

Med hopp om en Trevlig Resa Lars-Gunnar Samuelsson & Pelle Brodd 

https://www.formula1.com/en/championship/races/2018/Russia.html
http://www.ryssland.net/sotji2004.htm
http://lazur-beach-hotel-sochi.booked.se/
mailto:lars-gunnar@blaklintprodukter.se

