
 

 

NHL Live! 

 
 

         
 

Hockeyresa, Los Angeles 14 > 20 mars 2016 
 

Häng med till Kalifornien, flyg nonstop med SAS från Arlanda, 
se 3 NHL matcher med bl.a Henke Lundqvist och hans Rangers  
och träffa Sollentunakillen Rickard Rakell i Anaheim Ducks. 
  

Anaheim Ducks – New Jersey Devils 14 mars 
Anaheim Ducks – New York Rangers 16 mars 

Los Angeles Kings – New York Rangers 17 mars 

   



 

 

 
 
Få städer har genom tiderna förknippats med så mycket med drömmar som Los 
Angeles och Hollywood och här finns verkligen mycket att se och göra. Kilometer efter 
kilometer av fina sandstränder med välkända badorter som Santa Monica, Venice, 
Newport Beach, Huntington Beach och Laguna Beach med flera orter. Los Angeles är 
en väldigt stort, USA:s näst största till folkmängden men den största vad gäller ytan. 
Staden är stor som Skåne och de allmänna kommunikationerna är dåliga även om man 
på senare år byggt en utmärkt tunnelbana. Här är det bilen som gäller och 
motorvägsnätet är enormt.  

 

     

 

Huntington Beach som också kallas för Surf City, ligger i Orange County vid Stilla Havet. 
Orten är berömd för sina vackra stränder och det milda klimatet som gör den till  ett 
paradis för surfare. Huntington Beach har ca 200 000 invånare och ligger ca 45 – 50 
minuter från flygplatsen i Los Angeles. 

 

http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCNLkn-Tm9sgCFWPVcgodVcgKpQ&url=http://www.backstagetales.com/how-to-become-a-hollywood-star/&psig=AFQjCNHGJ2h6EkhoDIz1uX4HKx1GBZw8Iw&ust=1446727682863736
https://sv.wikipedia.org/wiki/Orange_County,_Kalifornien
https://sv.wikipedia.org/wiki/Surfa


 

 

Preliminärt dag för dag program  
 
Måndag 14 mars 2015 
Arlanda > Los Angeles 09:50 > 13:15 (- 9 h) 
Premiär, första SAS flygningen till Los Angeles efter 22 års uppehåll.  
 

 
 
Ankomst vid lunch lokal tid, tidsskillnaden Sverige > Los Angeles är - 9 timmar. 
Immigration och tullhantering, därefter uthämtning av hyrbilar, 7 sitsiga minivans med 
5 pers. i varje bil för färd söderut längs med kusten till hotellet i Huntington Beach. 
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Incheckning på Best Western / Huntington Beach. Hotellet håller bra turistklass med 
fräscha rum och med bra läge i Orange County, ca 3 km från stranden. På hotellet finns 
en pool och de serverar en enklare frukost som ingår. 

     
 
Måndag 14 mars > lördag 19 mars 
Under veckan kommer vi att se 3 matcher, måndag 14 mars (ankomstdagen) Anaheim 
> New Jersey Devils i Honda Center, onsdag 16 mars Anaheim – New York Rangers och 
torsdag 17 mars så ser vi Los Angeles Kings mot Rangers Staples Center. Vi får besök på 
hotellet av Rickard Rakell och förhoppningsvis någon av hans 4 lagkamrater tisdag den 
15 mars. Vi får då ta del av hur livet är som ungt NHL proffs. Ett par gemensamma 
middagar är inplanerade och naturligtvis också lite ”uppsnack” över en öl inför varje 
match. Vill du se ännu mer hockey så möter Anaheim – Boston fredag den 18 mars och 
är du sugen på basket spelar Los Angeles Lakers mot Sacramento tisdag den 15 mars i 
Staples Center. Ett besök på Universal Studios, Venice Beach och shopping på en outlet 
finns också med i programmet. Vill man besöka San Diego så tar det ca 1,5 h från 
Huntington Beach. 

 

    
 

    
 

Lördag 19 mars  
Frukost, avslutande shopping och utcheckning. 
Los Angeles – Arlanda 15:15 > 10:10 (söndag 20 mars) 
 
 



 

 

Pris: 15 400:-/pers.  
 
I priset ingår:  
- Flyg med SAS Arlanda > Los Angeles tur/r.   
- Flygskatter (f.n. 3169:-)   
- Platsreservation på flyget (värde 249:-/väg) 
- 5 nätter del i dubbelrum på hotell Best Western / Huntington Beach  
  (enklare frukost ingår) 
- Del i hyrbil (7 sitsig van) under hela vistelsen. 5 pers. i varje bil. 
  Hämtas och lämnas Los Angeles flygplats. GPS, 1:a tanken och 3 extra förare ingår  
- Matchbiljett kortsida, nedre sektion (lower bowl) Anaheim – New Jersey 14 mars  
- Matchbiljett långsida, nedre sektion Anaheim – New York Rangers 16 mars 
- Matchbiljett långsida, nedre sektion Los Angeles – New York Rangers 17 mars  
- Reseledare från Öhberg & Co  
 
Tillägg för enkelrum: 600:-/natt. 
 
Reservation/resevillkor 
Priset är beräknat per idag (5 november 2015) gällande tariffer och valutakurser. USD 1 
= SEK 8,75. Vi reserverar oss för pris och valutaändringar utanför vår kontroll. Till dessa 
räknas bl.a. höjningar av flygplats/- säkerhetsskatter och bränsletillägg. 

En anmälningsavgift på 3 000 kr kommer att tas ut vid bokningstillfället och resan skall 
vara betald 45 dagar före avresa (betalning mot faktura). Vänligen kontrollera att du 
har ett avbeställningsskydd gällande resor i din hemförsäkring och om du inte har det 
så lägg till det då det är en förhållandevis liten kostnad du betalar per år. 

Vill du anmäla dig, veta mer om resan och Los Angeles / Kalifornien eller har andra 
frågor så kontakta Ralph Öhberg på ralph@ohberg.se alternativt ring: 070 689 4600 
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