
 

 

 

 

 

 

 

Kom med og oplev den fantastiske stemning på Upton Park, når kampen mellem West Ham Vs West Bromwich 

Albion fløjtes op søndag. 

Som noget nyt i år, vil der være mulighed for at se kamp lørdag.  kampen Crystal Palace vs Newcastle på det 

legendariske stadion Selhurst Park (dette er en ekstra tilkøbs mulighed og den kamp koster 975 kr.)  

Medlemspris inkl. fly med det hele fra Kastrup til London og retur 

er 2950 kr. Pris for ikke medlemmer af Vellev IF er 3400 Kr.  

Inkluderet i prisen: 

- Fly Kastrup tur/retur London  

- 2 overnatninger på Hotel Royal National 

- Morgenmad på hotellet 

- Billet til kampen mellem West Ham & WBA søndag d. 29. nov. 

Info om hotellet. Hotel Royal National 

 

- Storslået beliggenhed på Russell Square i det centrale London.  

- I gåafstand fra hotellet finder du flere gode pubs og restauranter samt shoppingcentret Brunswick.  

- Hotellet er enkelt og har lounge områder med bar og morgenmadsrestaurant.  

- Kontinental morgenmad er inkluderet. (Der kan tilkøbes English breakfast på hotellet) 

 

Hotelværelsesfaciliteter  

- Bad / brus og toilet - Telefon  

- TV,  

- Mulighed for hårtørrer, køleskab, strygejern WiFi 

- Antal værelser: 1630 

 

Vi flyver fra Kastrup lørdag morgen d.28 nov, og kommer hjem mandag eftermiddag d.30 nov. 

Der arbejdes på noget fælles kørsel til Kastrup og retur, som er selvbetaling, men det kan først falde på plads, når 

vi ved hvor mange, der skal med.  

Der er nogle, som har været med til at tjene penge til turen, og de får yderligere rabat, alt efter hvor mange penge 

vi når at tjene inden vi skal af sted.    

Sidste tilmelding og betaling er tirsdag d.1/9 

Pengene skal indbetales på Reg.nr. 2331 Kontonummer 8980 196 241 

Hvis der er spørgsmål til turen er man velkommen til at kontakte Steen Bach tlf. 22 78 40 35 eller på 

Steenb8@gmail.com  

Vi gentager succesen fra sidste år og tager 

til verdens største fodbold by, London  

http://www.wba.co.uk/
http://www.wba.co.uk/

