Framgangsmåte for å bestille billetter til
OL
Vi gratulerer Stig-Andre Berge og Signe Marie Store med OL kvalifiseringen.
For de som ønsker å heie frem våre norske håp i Rio er dette øvelsene som gjelder:
14. august: WG001 Wrestling - Greco-roman, Men's Greco-Roman 59kg at 10:00-13:00
14. august: WG002 Wrestling - Greco-roman, Men's Greco-Roman 59kg at 16:00-19:00.
17. august: WF001 Wrestling - Freestyle, Women's Freestyle 69kg at 10:00-13:00.
17. august: WF002 Wrestling - Freestyle, Women's Freestyle 69kg at 16:00-19:00.
På www.cosport.no kan du bestille enkeltbilletter til WG002, kat. A og B. Billetter til de andre
bryteøvelser er per i dag utsolgt.
Har du bestemt deg for å ta turen til Rio, anbefaler vi å kjøpe tilgjengelige billetter, før de blir utsolgt.
Deretter fortsette å følge med for nye muligheter. Senest lørdag 7. mai la Cosport ut et knippe nye
billetter og det vil de gjøre ofte fremover.
Rio 2016 Organisasjonskomiteene sitter fortsatt på mange usolgte billetter i Brasil, disse vil etter
hvert bli tilgjengelig for resten av verden – inkludert Norge.
Du oppfordres til å følge med jevnlig - gjerne daglig, på www.cosport.no. Billettene sikrer du deg ved
å bestille og betale. Alt på nettsiden selges etter først-til-mølla prinsippet enten det er:





Enkeltbilletter
Kun hotell
Hotell & Billettpakker
Hotell & Hospitality

Velger du shipping, betaler du kun en gang. Samtlige bestillinger gjort under et kundenummer sendes
i en forsendelse. Pakken leveres på døren av et godkjent budfirma første uken i juli. Billettene kan
også hentes på vårt billettkontor i Rio. Adresse, veibeskrivelse og åpningstider blir offentliggjort i god
tid før OL.
Opprett en brukerkonto på www.cosport.no, det er alt som skal til for å sikre seg gode OLopplevelser!
MERK. CoSport håper å kunne tilby hotell & billettpakke tilpasset de aktuelle bryteøvelsene. Lykkes vi
annonseres dette av Norges Bryteforbund.
Ta gjerne direkte kontakt med Gry Bruaas på cosport@cosport.com eller 22 27 05 05.
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