Til supportere som vil heie frem Team Norge –
gjør deg klar for Rio!
Som autorisert billettforhandler er CoSport/Jet Set Sport alene om å kunne
tilby billetter og hotell- og billettpakker til Rio 2016.
For å tilrettelegge din planlegging til Rio 2016 Olympiske- og paralympiske leker,
har Team CoSport et utvalg av tilbud tilgjengelige på vår nettside www.cosport.no.
CoSport enkeltbilletter– gjør det på egenhånd
•

Selges etter først-til-mølla prinsippet.

•

Variert sortiment – bare Organisasjonskomiteen kan bedre!

•

Salget pågår under hele OL, eller så lenge vi har billetter tilgjengelig

CoSport hotell- og billettpakker – vi gjør det for deg
•

Ulike online pakketilbud inneholder gode og sikrede 3 – 4 stjerners hotell, lokalisert
i Barra, Copacabana og Ipanema, med billetter til gitte eller valgfrie idrettsarrangement
og evt. annen service satt sammen til en god OL –opplevelser.
Enkelte pakker inkluderer transporttilbud og gir adgang til VIP- loungen i løpet av
oppholdet På www.cosport.no finner du det til enhver tid tilgjengelige sortimentet.
Vi tilbyr 4 ulike pakkeløsninger. Premier (pakken som inneholder det meste, inklusive
transport tilpasset ditt program. Select (forhåndsvalgte billetter), Flex (selvvalgte billetter),
og Sport Specific med billetter som fokuserer på en sportsgren, f. eks. golf, håndball osv.
Under Paralympiske leker tilbyr vi kun Flex-pakker.

•

Hjelp og veiledning fra CoSport Teamet før og under hele oppholdet i Rio

Jet Set Sports, skreddersydde hotell- og billettpakker – vi gjør det og det lille ekstra, for deg
•

Skreddersydde pakker fra Jet Set Sports tar utgangspunkt i kundens behov og budsjett
og kan inneholde alt fra overnatting, transport, verter, restauranter, utflukter og Hospitality.
Vi tilbyr samtlige utøverfamilier, samarbeidspartnere og sponsorer rabatt på alle
Hotell- og billettpakkebestillinger – Rabattkode får du ved å kontakte oss direkte.
Spørsmål? Besøk www.cosport.no eller ta direkte kontakt Gry Bruaas på kontoret i Oslo
E-post: cosport@cosport.com, telefon 22 27 05 05

Vær tilstede når det det skjer - Rio vil bli en sportslig og kulturell opplevelse du kan leve lenge på!

