
WORLD FIREFIGHTERS GAMES SYDNEY 19-28 oktober 2012 
 
Resor: 16-28 oktober 2012 
Paketpris från Stockholm 9 dygn med flyg och boende fr. 16.325:-  

 
 

Flygfakta: 
 
Vi har förbokat flyg till Sydney den 16 – 28 oktober 
Den snabbaste och bästa resvägen!  Flyg med Finnair. 
Till superpriser för alla deltagare! 
 
Avresa tisdagen den 16 oktober från Stockholm kl. 20.40  
(Anslutningar finns från Göteborg /Köpenhamn) 
Ankomst Sydney 18 oktober 06.05 
Total restid (24 tim 30 min) 
 
Hemresa lördagen den 27 oktober 16.45 
Ankomst Stockholm 28 oktober 08.00 
 

Boendefakta: 
 
Alt 1) 
 
Vårt huvudhotell med gångavstånd till Darling Harbour och Games Village. 
Fina lägenheter med hög standard. Utomhuspool, trädgård, gym och bastu. 
Förbokade platser. Ett riktigt kanonställe! 
 
 
Alt 2) 
 
Budgetboende i lägenheter när Darling Harbour och Games Village. 
Enklare standard men har det mesta faciliteter på hotellet för trevlig vistelse 
och semester. 
 

 
 
 



Paketpriser: 
 
Alt 1) 

- Flyg med Finnair tur/retur i ekonomiklass 
- Gällande flygskatter*) 
- Lägenhet**) för 3 personer i 9 dygn (18-27okt)  
- Linne & slutstädning 
- Lokala skatter och serviceavgifter. 
- Pris/person  fr. 18.995:- 

 
      Tillägg: Lägenhet för 2 personer fr. +630:-/pers 
 
Alt 2)  

- Flyg med Finnair tur/retur i ekonomiklass 
- Gällande flygskatter*) 
- Lägenhet  för 4 personer i 9 dygn (18-27okt)  
- Linne & slutstädning 
- Lokala skatter och serviceavgifter. 
- Pris/person  fr.16.325:- 

 
      Tillägg: Lägenhet för 3 personer fr.745:-/person 
      Tillägg: Lägenhet  för 2 personer fr.1570:-/person 
 
*)       Flygskatter som gällde per den 4/5 2012. Dessa kan ändras upp/ner 
           och beräknas i respekive lands valuta. 
 
Dessa paketresor och priser gäller tills vidare men vi reserverar oss för 
slutförsäljning.  
Teknisk arrangör CE-TRAVEL AB 
 

OBS! Dessa paketresor är beräknade på minimum 10 personer 
Med gemensam ut-hemresa OBS! 
 

 

Boka boende och boka flyg: 
 
Om Ni eventellt är intresserade av att bara boka flyg eller boende så 
kontakta oss för vidare information.  

 



Avbeställningsskydd 
 
Vi kan erbjuda ett fantastiskt avbeställningsskydd som innebär att 
Ni kan avboka bokad resa utan orsak. D.v.s. inte bara mot sjukdom eller 
dödsfall som drabbar en själv och närmast anhörig och som normalt 
ingår i en stor hemförsäkring med reseskydd och avbeställningsskydd. 
Med detta avbeställningsskydd kan Ni avboka ända fram till avresan för 
att man inte vill, kan eller får!  
Pris 6% på resans pris och ingen självrisk! 
Kontakta oss för vidare information om Ni vill boka detta. 
http://www.erv.se/vara-forsakringar/avbestallningsskydd 
 

Resevillkor: 
 
Vid bokning skall handpenning betalas inom 10 dagar på  1500:-/person 
plus eventuellt avbeställningsskydd. Slutbetalning senast 17 juli. 
 

Bokning: 
 
Kontakta Björn Runströmer som är kontaktperson för dessa paketresor. 
 
JUST 4 FUN 
Nyckelvägen 11 
191 49 SOLLENTUNA 
Office: 08 96 95 17 
Cell:     0732 50 20 17 
Mail:    bjorn.runstromer@telia.com 
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