
 

Familietur med Vindbjart FK til Old Trafford  

15 – 18mars 2013. 

 

 

Det viser seg å være stor interesse for denne turen til Old Trafford neste år. 

Turen gjøres i samarbeid med Uniteds norske supporterklubb, som gir oss tilgang på 

billetter. (De forutsetter at ett familiemedlem er medlem i supporterklubben, eller tegner medlemskap) 

 

Her kommer mer konkret informasjon om opplegget vi planlegger: 

 

Vi flyr fra Kjevik med KLM via Amsterdam: 
 KL1206   15MAR KRISTIANSAND   AMSTERDAM        0555 0730 

 KL1081   15MAR AMSTERDAM      MANCHESTER       0940 1000 

 KL1094   18MAR MANCHESTER     AMSTERDAM        1735 1950 

 KL1211   18MAR AMSTERDAM      KRISTIANSAND     2035 2205 

 

 

Fredag 15.mars 

Fremmøte på Kjevik 05:00. 

Etter ankomst i Manchester, hentes vi med buss og drar 

rett inn til hotellet vårt i sentrum, Holiday Inn Express. 

Det er litt tidlig å sjekke inn, så vi samler oss til en 

informasjon om hva som skal skje i løpet av helgen. Vi 

tenker også å kjøre en ”United Quiz” med premier fra 

supporterbutikken oppe på Old Trafford. 

Ettermiddagen brukes til avslapping og til å bli kjent i Manchester. 

Litt middag før det blir en tidlig kveld etter å ha stått opp veeeldig tidlig på morgenen…. 
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Lørdag 16.mars 

I dag er det kampdag. Vi samler oss på hotellet og drar oppover til Old Trafford 2-3 timer 

før kampstart. Vi må kjenne litt på stemningen, og kanskje 

innom supporterbutikken for å shoppe litt United-effekter. 

Normalt vil kampen starte 15:00. Det endelige tidspunktet 

kommer senere. 

Etter kampen tar vi oss ned mot hotellet igjen. 

På kvelden er det tid for å spise litt, og fordøye alle inntrykk 

etter dagens fotballkamp. 
 

 

Søndag 17.mars 

Vi har ikke laget program for denne dagen ennå, men tenker oss kanskje en frivillig utflukt 

eller lignende. Det kan også være at kampen blir skjøvet til søndagen, så vi holder dette 

litt åpent. 

 

Mandag 18.mars 

Hjemreisedag, men ennå mange fine opplevelser på programmet. Bussen henter oss på 

formiddagen og tar oss opp til Old Trafford igjen. Vi har booket omvisning inne på stadion, 

og skal også innom United Museet. Etter dette tar vi oss en liten matbit på Red Cafe, før 

bussen kjører oss videre til flyplassen. 

Da er det bare å ta farvel med ManU for denne gang.. 

 

Hilsen for styret i Vindbjart FK 

Nils Sverre Ingebretsen 

95947120 
  
 

Pr i dag 7/8 har ca 30personer meldt sin interesse, og vi har satt i gang med å garantere for flybilletter, 
hotell og fotballbilletter. 
Vi har 30 flyseter med KLM som vist i programmet. I tillegg har vi tilgang på flyseter med SAS dersom det 
blir nødvendig. 
Derfor må de som ønsker å bli med på denne turen betale inn et depositum på nok 1500,- per person, 
slik at vi kan holde på alle bestillingene våre. 
Når depositum er betalt, er påmeldingen registrert 
Vi holder prisen på 5950,- for de 30 første som melder seg på og betaler inn depositum. 
Depositum betales til konto 3000.10.45713 HRG Nordic, og merkes med ManU.  


