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          NYHETSBREV FRÅN SVENSKA HANDBOLLFANS 

 

Hej i sommartid alla handbollskamrater… 

Nu är SVENSKA HANDBOLLFANS paketresor till Kroatien och EM för herrar klara och 

kan bokas omgående på vår hemsida, www.svenskahandbollfans.se 

Datum 11 – 17 januari 2017 

 

Platsantalet är begränsat så det gäller att boka in sig snabbt för att få plats! 

 

Vi har två hotell att välja mellan (kolla på resp.hemsida nedan!) 

 

- Hotel Dujam, 3- stjärnigt som ligger ca 20 min gångväg till centrum  av Split (1,6 km)  och  

   ca 30 min till hallen (2,2 km)   

   www.hoteldujam.com 

 

- Jupiter Luxuary Hotel, 4-stjärnigt som ligger "mitt i centrum"  och ca 30 min till fots   

   till  halllen (2,3 km) 

   www.lhjupiter.com 

 

Vår hemsida är tyvärr  inte 100% uppdaterad ännu så här semestertider så därför får Ni detta 

nyhetsbrev nu då intresset är mycket stort så att Ni snarast kan boka in Er via på 

bokningslänken på hemsidan för att få garanterad plats. 

 

 Medlemmar har som vanligt 300:- rabatt (2017)  

 Så är Ni inte medlem så kan Ni enkelt registrera Er på hemsidan. 

 

Ni får först omgående en  bekräftelse av oss på SVENSKA HANDBOLLFANS på 

bokningen. 

Inom kort därefter får Ni sedan en faktura från vår nya resebyrå CE-Travel i Stockholm. 

 

Har Ni frågor gällande dessa resor så skicka ett mail till resor@svenskahandbollfans.se 

så skall vi försöka svara snarast så här i semestertider. 

 

http://www.svenskahandbollfans.se/
http://www.hoteldujam.com/
https://www.lhjupiter.com/
mailto:resor@svenskahandbollfans.se


 

 

Handpenning är 2500:-/person att betalas inom 14 dagar efter bokning. 

Slutbetalning 60 dagar före avresa. 

 

Vi kommer också att ha trevliga utflykter och arrangemang under dessa dagar i Split. 

 

Visar det sig sedan också att intresset fortsätter att vara stort så kan det innebära att vi satsar 

på en charter till Split. (Stockholm & Göteborg) vilket i så fall meddelas alla. 

 

Há nu en fortsatt trevlig sommar! 
 

Bästa handbollshälsningar från oss  

 

Ann-Britt ”Ampan” Furugård, Frej Söderlund, Björn Backman, Tosse Sund, Agneta 

Kampenborg, Lotta Lönngren, Björn Runströmer 

              ”Sveriges trevligaste supporterklubb”      

   

                                     www.svenskahandbollfans.se 

                               www.facebook/com/svenskahandbollfans/ 

                             www.instagram.com/svenska_handbollfans/ 
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