
 

 

FOTBALLTUR TIL MADRID DEN 16. – 19. APRIL 2018 

 

REAL MADRID – ATLETHIC CLUB BILBAO PÅ SANTIAGO 
BERNABÈU  
 

Vi har gleden av å invitere til en alle tiders 
fotballtur til Madrid i april. La Liga nærmer seg 
da slutten, så mye kan stå på spill for begge lag i 
denne kampen! 
Så bli med oss til Madrid og opplev stemningen 
på fantastiske Santiago Bernabèu Stadion! 
 
 

Mandag 16. april 
Bussavgang fra Orkanger kl. 06:30 via Melhus og Trondheim til Værnes. 
Flyavgang med Norwegian kl. 09:20 til Oslo kl. 10:15, og videre fra Oslo kl. 12:15 med ankomst Madrid kl. 16:00. 
Busstransport fra flyplassen til Hotel Catalonia Atocha i Madrid. 
Resten av ettermiddagen og kvelden til fri disposisjon. 
 
Tirsdag 17. april 
Frokost på hotellet  
I løpet av dagen blir det busstransport til Santiago Bernabèu for omvisning på stadion. Buss tilbake til 
hotellet/sentrum etterpå. Resten av dagen og kvelden til fri disposisjon. 
 
Onsdag 18. april 
Frokost på hotellet. 
Dagen til fri disposisjon fram til bussavgang til Santiago Bernabèu for kampen mellom Real Madrid og Athletic 
Club Bilbao. Buss tilbake til hotellet etter kampen. (OBS!! Kampen kan også bli spilt på tirsdag 17. april). 
 
Torsdag 19. april 
Frokost på hotellet – utsjekk og kanskje en siste tur på byen før bussavgang til flyplassen. Flyavgang fra Madrid 
kl. 14:25 med Norwegian til Oslo med ankomst kl. 18:00. (Bagasjen går gjennomgående til Værnes). Videre fra 
Oslo med Norwegian kl. 19:00 med ankomst Værnes kl. 19:55. Buss fra Værnes tilbake til Trondheim og Orkdal. 
 

Pris pr. person i dobbeltrom:  kr.   9.980,- 
Pris pr. person i enkeltrom:  kr. 12.180,- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
TURFAKTA 
 
Avreisedato: 16. april - Varighet: 4 dager 
 
Turprisen inkluderer: Busstransport til Værnes t/r, flyreise med Norwegian Trondheim – Oslo – Madrid t/r, 
busstransport flyplass – hotell t/r og hotell – stadion t/r i Madrid (både kamp og omvisning), 3 overnattinger på 
Catalonia Atocha Hotel i Madrid, 3 frokoster, kampbillett kategori 3 Real Madrid – Athletic Club Bilbao, omvisning 
på Santiago Bernabèu, og reiseleder fra Orklareiser 
 
 
Først – til – mølla prinsippet gjelder. Begrenset antall plasser. 
Bestilling til Orklareiser på tlf. 72 49 57 50 eller online på www.orklareiser.no så snart som mulig og 
senest innen fredag 7. desember (i forhold til kampbilletter). 
 
Vi tar forbehold om endring i programmet som følge av at kampen blir flyttet fra oppsatt tidspunkt 18/04/2018 kl. 
20.00. Programmet vil da bli korrigert i forhold til nytt kamptidspunkt, men med samme innhold. 
Hvis kampen blir avlyst som en følge av uforutsette hendelser vil kun billettkostnadene bli refundert. 
Prisene er basert på dagens valutakurser (05/11/17), flyskatter og avgifter. 
 

 
 
Denne reisen krever gyldig pass. Valuta på turen er euro. 
 
 
 
 
 
 
 


