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Konferens - London med fotboll 

  

Resa till London 

London, kanske den stad vi kan bäst! Här finns allt man kan önska av en storstad. 

Shopping, fantastiska restauranger, mysiga pubar, fina parker, massor av sightseeing och självklart 
FOTBOLL! 

På den här resan till London, som inkluderar biljetter till en Premier League- eller Championship match, 
blir fokus just - fotboll. Men för den som är intresserad finns alltid möjlighet att stanna en extra dag för att 
fylla på sin kulturkvot. Mängder av museum, teatrar och olika musikevenemang finns att tillgå året om. 
Att besöka någon av West Ends musikaler brukar vara en trevlig upplevelse - även för den som 
egentligen reser till London för att se fotboll!  

 

Grundpaket 

• Flyg t/r London 
• Incheckat bagage 1/person 
• Boende tre nätter på hotell, del i 

dubbelrum 
• Frukost 
• Fotbollsmatch Premier League alt 

Championship 
 
Pris: Mellan 6000 – 10.000 kr beroende på vilken 
match det är samt flygtillgången.  

Tillval 

• Flygplatstransfer t/r 
• Konferensrum 
• Lunch / Middag 
• Gemensam aktivitet 
• Singelrum 
• Biljett till Hop on Hop off buss 
• Inträde till London Eye 
• Inträde till Madame Tussauds 
• Riverboat längs Themsen 
• Oystercard 
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Preliminärt program 

Dag 1 

• Flyg till London 
• Transfer till hotell 
• Incheckning hotell 
• Konferens ca 3 timmar 
• Gemensam middag 

Dag 2 

• Frukost 
• Konferens ca 6 timmar 
• Gemensam lunch 
• Fritid för egna aktiviteter 
• Gemensam middag 

Dag 3 

• Frukost 
• Konferens ca 6 timmar 
• Samling vid hotellets reception 
• Gemensam färd till arena 
• Gemensam middag och fotbollsmatch 

Dag 4 

• Frukost 
• Utcheckning från hotellet 
• Transfer till flygplats 
• Flyg retur 

 

 

 

 

 

Resan bokas tillsammans med er, allt utifrån era önskemål på aktiviteter, datum, hotell och flygtider. 
Välkommen! 

Kontakta oss för offert/prisuppgift 

Alla priser kommer att anges exklusive 2,67% marginalmoms för researrangörer. Inga reservationer är 
gjorda, vi skräddarsyr resan efter era önskemål. 

 

 


