
 
  
 

Fodboldtur til London 
 

januar 2020     
 

Premier League og det bedste af London! 
 
 Så er DFU – Danske Fodbolddommere klar med en kæmpe oplevelse! Turen er for 
dommerkolleger, familie, venner og bekendte. Vi skal til topfodbold og opleve det mest spændende 
og interessante London. 
 
Tur 1 fredag den 10. jan – tirsdag den 14. jan. 2020. Kamp: Chelsea - Burnley 
 
 
Turen byder på mange oplevelser, bl.a. 

 Premier League kamp.  
 Kamp i Leaque one eller tilsvarende afhængig af mulighederne. 
 Sight Seeing til Londons mest kendte seværdigheder – 

o Trafalger Square 
o Big Ben 
o Parlamentet 
o Horse Guards 
o Downing Steeet 10 
o Buckingham Palace 
o Sct Pauls Cathedral 
o Tower 
o Leicester Sqaure 
o Piccadilly Circus 
o Govent Garden 
o Oxford Street 

 Shopping i modebutikker, London er grundet konkurrence og pundets kurs meget billig! 
 Besøg London Eye, London Dungeons, Madame Tussaud, British Museum eller Imperial 

War Museum 
 Spændende besøg på Borough Market, Londons bedste marked 
 Besøg nogle af Londons ældste pubs – og oplev den helt særlige atmosfære 

 
Mulighederne i London er uendelige – og stemningen helt speciel! 
 
Du kan følge programmet – eller lave dine egne ture – med hjælp fra turens guider. 
 
Se foreløbigt program og yderligere informationer på de næste sider! 
 



 
  
 

Program  
(Ændringer kan forekomme afhængig af kamptidspunkt. Endelige kamptidspunkt kendes først 4 – 6 
uger før. Rundens kampe kan placeres fra fredag aften til mandag aften, derfor er turen lagt til at 
dække dette.) 
 
Fredag: 
Morgen:    Afrejse med fly fra Kastrup eller Billund 
Frokost  Indtages på Pub – herefter check in på hotellet 
Eftermiddag  Covent Garden og de hyggelige gader og butikker 
  Gåtur i Soho – Picadilly Circus og leicester Square 
Aften  Musical efter eget valg (mulig rabat) 
   
 
Lørdag 
Formiddag  Tower og Tower Bridge, Sct. Cathrines Dock,  
  Leathenhall market, the Monument 
  Sct. Pouls Cathedral 
Frokost  Borough Market 
Eftermiddag  Fodboldkamp 
Aften  Middag på pub, hyggeligt samvær 
 
Søndag 
Formiddag  Fælles sightseen i det centrale London –  

Trafalger square, parlamentet, Big Ben, Horse guards, 
Downing Street 10, Harrods 

  vagtskifte Buckingham Palace  
Frokost  Buffet på stadion     
Eftermiddag Fodboldkamp 
Aften  Restaurant eller pub i området ved hotellet 
 
Mandag   
Formiddag En seværdighed efter eget valg, (eks  London Eye,  

London Dungeons eller Madame Tussaud),  
Frokost afhængig af seværdighed 

Eftermiddag  Camden Market, Camden Town 
Aften  Middag i Chinatown (inkl. i prisen) 
 
Tirsdag   
Formiddag / middag Shopping eller rundvisning på Wembley   
Eftermiddag  Retur til Danmark 
 
Du kan naturligvis vælge kun at deltage i noget af programmet. I London bestemmer du derfor selv, 
hvad du vil opleve – og hvornår. Du kan deltage på de ture, der arrangeres – eller du kan 
tilrettelægge din egen ”Londontur”. Har du behov for råd og hjælp til at opleve netop det, du gerne 
vil, så hjælper turens guider.   
 
Rejseleder er DFUs formand Tore Østergaard godt assisteret af Kirsten, der begge kender London 
særdeles godt fra flere årlige besøg gennem de seneste 25 år. 



 
  
 

Mere om turen: 
Vi overnatter på et godt hotel ca 30 – 40 min. transporttid fra Centrum med ”the Underground”. 
English Breakfast er inkl. i prisen. Forplejning i øvrigt er ikke inkl. i prisen. 
 
Vi har 4 døgn i London – og vi kan og skal nå meget! Vi benytter ”The Underground” og de røde 
dobbeltdækkerbusser. Du skal regne med ca kr. 400 for transport i London. Transport til og fra 
lufthavnen i London er inkl. i prisen (dog ikke hvis ankomst i Heathrow) 
 
Ud over forventeligt 2 gode fodboldkampe er der mulighed for at opleve det pulserende London og 
alle de kendte steder. Selvfølgelig kan du også lave andet end foreslået i programmet, Tore hjælper 
gerne med gode tips, transport, billetter osv. 
 
Indeholdt i turens pris: 
Dette får du: 
Fly til London tur / retur (kun ”håndbagage”, tillægspris for kuffert kr. 500,-) 
Transport fra Lufthavn i London til hotel og retur (ikke hvis ankomst i Heathrow) 
4 overnatninger i dobbeltværelse inkl. English Breakfast 
Billetter til 2 kampe, jvf program. Denne ene kamp i Premier Leaque. 
”Guide” på hele turen 
Mulighed for billigere ”fasttrack” billetter til seværdigheder 
Mulighed for topbilletter til Lion King med ca 25% rabat. 
 
 
Pris   
DFU medlem samt én ledsager / familie kr. 4500,00 pr person  
Yderligere deltagere kr. 4800,00 
(der tages forbehold for prisændringer på fly og billetter) 
 
Tilmelding  
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. 200,- 
 
Der er 22 pladser på turen efter ”først til mølle princippet” 
 
Yderligere information: 
Kontakt Tore Østergaard på mail eller telefon 
Formand@danskefodbolddommere.dk 
tlf. 74470544 / 42633467 


