
 

FOTBALLTUR TIL LIVERPOOL DEN 30/11 – 3/12 

 

 
 
LIVERPOOL – EVERTON PÅ ANFIELD / THE BATTLE OF LIVERPOOL 
 

Vi har gleden av å invitere til ny tur til Liverpool, og nok en gang til 
lokaloppgjør om «best i byen», Liverpool. Lokaloppgjørene mot Everton er en 
av sesongens høydepunkter og stemningen på Anfield er bestandig ett av 
årets høydepunkter da! 
I tillegg til selve fotballopplevelsen så kan byen Liverpool by på mye annet 
hyggelig og spennende også. Vi kan nevne The Beatles med både eget 
museum og ikke minst Cavern Club, Albert Dock, mange gode restauranter, 
trivelige puber og et stort shoppingtilbud.  
Dette blir en alle tiders sosial tur med elektrisk stemning på Anfield, mye god 
musikk, samt god mat og drikke i hyggelig selskap! 
 
Fredag 30. november 
Kl. 02:40  Bussavgang fra Meldal via Storås, Svorkmo, Fannrem, Orkanger, Børsa, Buvika, Melhus og 

Trondheim til Værmes 
Kl. 05:00  Ankomst og innsjekk på Værnes. Bagasje sjekkes inn gjennomgående til London. 
Kl. 06:30  Avgang med Norwegian til Bergen 
Kl. 07:30  Ankomst Bergen 
Kl. 09:15  Avgang med Norwegian fra Bergen  
Kl. 10:15  Ankomst Gatwick Airport i London (lokal tid) 
Tog fra Gatwick til Liverpool med ankomst ca. kl.16:20 
Kl. 16:45  Ankomst og innsjekk på Liverpool Marriott Hotel City Centre 
 
Lørdag 1. desember 
  Frokost på hotellet 
Kl. 10:30  Felles avgang fra hotellet – vi går til Hilton Hotel 
Kl. 11:00  Lunsj og oppladning til kampen 



 

Kl. 13:00  Bussavgang til Anfield 
Kl. 15:00  Kampstart Liverpool – Everton 
Kl. 17:45  Retur med buss til hotellet. 
Kl. 18:15  Ankomst hotellet. 
OBS! Kampen kan bli flyttet både når det gjelder tidspunkt og kampdag. Mest sannsynlig vil denne kampen bli flyttet til 
søndag 2. desember. (Hvis kampen spilles kl. 12:30 på lørdag vil det bli servert frokost i stedet for lunsj/middag). 
 
Søndag 2. desember 
Frokost på hotellet. 
Dagen til fri disposisjon. Vi kan være behjelpelig med felles omvisning på Anfield for de som ønsker det. Likedan evt. 
felles lunsj og/eller middag hvis det er ønskelig. De fleste av butikkene i Liverpool er åpne fra kl. 11:00 på søndag. 
 
Mandag 3. desember 
  Frokost på hotellet og utsjekk. 
Kl. 11:47  Togavgang fra Liverpool til London og videre til Gatwick 
Kl. 16:00  Ankomst og innsjekk på Gatwick 
Kl. 17:50  Avgang med Norwegian – direkte til Værnes 
Kl. 21:20  Ankomst Værnes – lokal tid  
Kl. 22:00  Bussavgang fra Værnes 
Kl. 23:00  Ankomst Orkanger 
Kl. 23:45  Ankomst Meldal 
 

Pris pr. person i dobbeltrom:  kr. 11.950,- 
 
Tillegg for enkeltrom:  kr. 2.350,- 
 
Turprisen inkluderer:  

• Busstransport til Værnes t/r 
• Flyreise med Norwegian, Værnes – Bergen - London (Gatwick) - Værnes 
• Togreise Gatwick – Liverpool t/r 

• 3 overnattinger på Liverpool Marriott Hotel City Centre 
• 3 frokoster 
• Busstransport til Anfield t/r 

• Pre-match hospitality inkl. mat på Hilton Hotel Liverpool  
• Kampbillett på Upper Anfield Road Stand  

• Reiseleder fra Orklareiser 
 

 
 
 
 
 
 

VS  
 
 
 

Bindende påmelding så snart som mulig og senest innen fredag 28. september 2018 (i forhold til 
kampbilletter).  
 
Vi tar forbehold om endring i programmet som følge av at kampen blir flyttet fra oppsatt tidspunkt 01/12/2018 kl. 15.00. 
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 (16/09/2018), flyskatter og avgifter. 

 
 
Denne reisen krever gyldig pass. Valuta på turen er britiske pund. 


