
 

FOTBALLTUR TIL LIVERPOOL DEN 31. JAN – 3. FEB 2020 
 

LIVERPOOL – SOUTHAMPTON PÅ ANFIELD 

 
 

 
Vi har gleden av å kunne tilby nok en tur til Liverpool.  Vi kan friste med 
kampen mellom Liverpool FC – Southampton FC på Anfield Stadium. 
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.  
 
 
Fredag 31.januar 
Kl. 13:45  Bussavgang fra Fannrem via Orkanger og Trondheim til Værnes. 
  Med muligheter for påstigning underveis  
Kl. 15:15  Ankomst og innsjekk på Værnes. Bagasje sjekkes inn gjennomgående til Manchester. 
Kl. 16:15  Avgang med Norwegian til Bergen 
Kl. 17:15  Ankomst Bergen 
Kl. 19:30  Avgang med Norwegian til Manchester 
Kl. 20:10  Ankomst Manchester Internasjonale flyplass (lokal tid – 1 times tidsforskjell) 
Kl. 20:45  Bussavgang fra Manchester 
Kl. 21:45  Ankomst og innsjekk på Radisson Blu Hotel Liverpool 
 
 
Lørdag 1.februar 
  Frokost på hotellet 
Kl. 11:30  Avgang til Isla Gladstone i Stanley Park, matservering ved ankomst   
Kl. 15:00  Kampstart Liverpool – Southampton 
  Retur fra Anfield  
 
 
 
 



 

Søndag 2.februar 
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.februar 
  Frokost på hotellet og utsjekk.  
Kl. 09:15  Bussavgang fra hotellet 
Kl. 10:15  Ankomst og innsjekk på flyplassen i Manchester. Bagasjen går gjennomgående til Værnes. 
Kl. 12:15  Avgang med Norwegian til Bergen 
Kl. 14:55  Ankomst Bergen (lokal tid) 
Kl. 17:35  Avgang med Norwegian til Trondheim 
Kl. 18:35  Ankomst Værnes 
Kl. 19:00  Bussavgang fra Værnes 
Kl. 20:15  Ankomst Fannrem, etter avstigninger underveis 
 
 
 

Pris pr. person i dobbeltrom:  kr. 15.365,- 
 
Tillegg for enkeltrom:  kr. 2.250,- 
 
Turprisen inkluderer:  

• Busstransport fra Fannrem via Orkanger og Trondheim til Værnes t/r 

• Flyreise med Norwegian, Trondheim – Bergen – Manchester t/r 

• Busstransport Manchester – Liverpool t/r 

• 3 overnattinger på Radisson Blu Hotel Liverpool 

• 3 frokoster 

• Transport fra hotellet til Isla Gladstone i Stanley Park 

• Lunsj på Isla Gladstone, kampprogram 

• Kampbillett på Anfield Road Stand  

• Reiseleder fra Orklareiser 
 

 
 
 
 
 

VS 
 
 
 
 

 
 
Vi tar forbehold om endring i programmet som følge av at kampen blir 
flyttet fra oppsatt tidspunkt 01/02/2020 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 (12/11/2019), flyskatter og 
avgifter. 

 
Denne reisen krever gyldig pass og passinformasjon må 
registrere ved bestilling.  
Valuta på turen er britiske pund. 



 

AVVIKENDE VILKÅR FOR AVBESTILLING AV REISE:  
FOTBALLTUR TIL LIVERPOOL DEN 31. JANUAR – 3. FEBRUAR 2020 
 
 
AVBESTILLING 
 
Den reisende kan avbestille reisen før avreise etter følgende regler: 
 

A) Ved avbestilling f.o.m. forfall depositum t.o.m. den 27/12/2019 beholder arrangøren det 

innbetalte depositumet på kr. 5.700,- pr. person. 

C) Ved avbestilling f.o.m. 28/12/2019 t.o.m. 09/01/2020 krever arrangøren 50 % av reisens pris. 

D) Ved avbestilling f.o.m. 10/01/2020, eller hvis den reisende ikke møter ved avgang, eller mangler 

de nødvendige papirer for å delta på reisen, kan arrangøren kreve hele reisens pris. Når en eller 

flere i samme reisefølge avbestiller og reisens pris er basert på at to eller flere personer disponerer 

samme rom eller leilighet, har arrangøren rett til å ta ut tillegg for de resterende personer i 

henhold til gjeldende prislister. 

 

Disse vilkårene er avvikende som en følge av våre avbestillingsvilkår hos Norwegian, 

kampbillettene fra LFC og våre leverandører i Liverpool. 

 

For øvrig gjelder ”Alminnelige vilkår for pakkereiser” som står skrevet bak på deltagerbeviset 

på denne turen. 

 

Hver enkelts reiseforsikring vil dekke utgifter som ikke refunderes av oss ved en evt. avbestilling - da i henhold til forsikringsselskapenes egne 

vilkår. 

 


