Behåll kontrollen i luften!
Vi går mot en ny spännande säsong med rafflande spel som får
inte bara taken att lyfta.
Som medlemmar i Svenska Innebandyförbundet har ni nu
möjlighet att flyga riktigt billigt med oss.
Genvägen via Bromma kommer ge er mer tid över till förberedelser inför era matcher. Vi tar hela laget till matchen i tid och
hinner dessutom bjuda på en måltid ombord.
Vi vet att det kan komma ändringar i sista minuten när det gäller
innebandy. För att göra det enklare för er räcker det med att ni
lämnar namn på de resande senast kl 12 dagen före avresan.
Ni kan till och med byta namn på upp till fem spelare samma dag
som avresan - en möjlighet vi är ensamma om att erbjuda.
Vi tar inte heller någon depositionsavgift.

Smidigt eller hur?
Trevlig resa och lycka till!

699:-

Att tänka på när du bokar.
PRIS: Fr. 699:- per person och sträcka, inkl flygskatt och avgifter.
Specialpriset gäller avgångar måndag till onsdag kl 08.30 – 15.00
och kl 18.00 – 22.00, samt lördag och söndag kl 08.30 – 15.00.
För övriga tider: Hör av er så letar vi fram ett bra pris.
RESEPERIOD: 1 sep 2008 – 30 apr 2010
BOKNINGSPERIOD: 1 sep 2008 – 30 apr 2010
RABATTKODER: Rabattkod 4595 ska uppges vid bokning.
AVBOKNING: Ingen avbokning efter namnrapportering.
NAMNRAPPORTERING Resenärernas namn måste vara inrapporterade, och betalning
& BETALNING: för resan måste vara oss tillhanda senast kl 12.00 vardagen före
avresan.
ÄNDRING AV Det är kostnadsfritt att i god tid ändra max fem personers namn
RESANDENS NAMN: per grupp och resa. Vid namnändring av fler personer måste
föreningen lösa ny(a) biljett(er) till lägsta pris. Vid avresan ska ni
meddela incheckningen vilka namn som är utbytta.
OMBOKNING: Endast tillåten om matchens dag eller tid ändras.
BILJETT: E-ticket.
BAGAGE: Ända upp till 30 kg per person!
VID BOKNING VIA Konktakta Gruppbokningen på telefon 0771-33 00 10,
MALMÖ AVIATION: mån–fre 10.00–16.00. Ha er faktureringsadress och ert
kundnummer lättillgängliga vid bokningen.

