
 
  

 

Fodboldtur til Liverpool     
 

Oktober 2019                
 

Kamp på Anfield 
 

 Så er DFU – Danske Fodbolddommere klar med en kæmpe oplevelse! Turen er for 

dommerkolleger, familie, venner og bekendte. Vi skal til topfodbold på et af verdens mest 

legendariske stadions og opleve dejlige Liverpool 

 

Vi forventer 2 ture 

Tur 1 fredag den 4 oktober – mandag den 7. oktober 2019. Kamp: Liverpool - Leicester 

Tur 2 fredag den 6. marts – mandag den 9. marts. 2020. Kamp: Liverpool - Bournemouth 

 

Turen byder på mange oplevelser, bl.a. 

 Lounge på Anfield før og efter kampen 

 VIP siddepladser på Main Stand  

 Oplev stemning og underholdning inden kampen i hele Liverpool og ved Anfield 

 Guidet tur i Liverpool 

o Liverpool One 

o Det store gågade område med optræden i weekenderne 

o Besøg Cavern Club ( Beatles første spillested) 

o Gåtur ved Albert Dock 

o Mulighed for besøg på Beatles museet 

o Pubvisit freddag eller lørdag med levende musik 

 

 Shopping  Liverpool er meget billigt – generelt, men også grundet pundets lave kurs 

 

 

Se foreløbigt program og yderligere informationer på næste side. 

 

 

                           
 

Program  

(ændringer kan forekomme afhængig af kampe mm. Endelige kamptidspunkter kendes først 4 – 6 

uger før. Rundens kampe kan placeres fra fredag aften til søndag aften, derfor er turen lagt til at 

dække dette.) 

 



 
  

 

Fredag: 

Eftermiddag   Afrejse med fly fra Kastrup (måske fra Billund 

Aften  Albert Dock, middag på Pub 

   

Lørdag 

Formiddag  Liverpool One og Cavern Club   

Eftermiddag  Fodboldkamp på Anfield 

Aften  Pubcrawl eller hygge ved havnen 

 

Søndag 

Formiddag  Mulighed for Beatles museet   

Eftermiddag Hvis muligt ses en lokal kamp – mulighed for at se Goodison Park 

Aften  Restaurant i de små gader eller pub i området ved hotellet 

 

Mandag   

Formiddag egen tid / shopping 

 

Eftermiddag  Afrejse mod Danmark 

 

Rejseleder er DFUs formand Tore Østergaard godt assisteret af Kirsten. 

 

Indeholdt i turens pris: 

Dette får du: 

Fly til Manchester tur / retur (kun ”håndbagage”, tillægspris for kuffert kr. 500,-) 

Transport fra Lufthavn i Manchester til hotel og retur 

3 overnatninger på 3 eller 4 stjernet hotel i centrum i dobbeltværelse inkl. English Breakfast buffet 

Billetter med loungeadgang og VIP sæder til Liverpools kamp på Anfield 

”Guide” på hele turen 

 

Pris    

kr. 5500,00 pr person  

(der tages forbehold for prisændringer på fly og billetter) 

 

Tilmelding med angivelse af tur 1 eller 2 

Skal ske til Tore Østergaard på 

formand@danskefodbolddommere.dk 

 

Tilmeldingen er bindende, dog kan framelding ske, hvis prisen grundet uforudsete omkostninger 

stiger mere end kr. 300,- 

 

Der er 24 pladser på hver tur efter ”først til mølle princippet” 

 

Yderligere information: 

Kontakt Tore Østergaard på mail eller telefon 

Formand@danskefodbolddommere.dk 

tlf. 74470544 / 42633467 
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