
                                                                     

 
Lähde seuraamaan huippujalkapalloa paikan 
päälle ja tutustu samalla yhteen maailman 
tunnetuimmista kaupungeista! 
 
Lähdöt & pelit: 
 
20. – 23.01. Charlton Athletic vs. Scunthorpe United 
03. – 06.02. Charlton Athletic vs. Fleetwood Town 
10. – 13.02. Fulham vs. Wigan Athletic 
24. – 27.02. Charlton Athletic vs. Bury 
03. – 06.03. Fulham vs. Preston North End 
17. – 20.03. Fulham vs. Wolverhampton Wanderers 
24. – 27.03. Charlton Athletic vs. Milton Keynes Dons 
07. – 10.04. Charlton Athletic vs. Southend United tai 
                    Fulham vs. Ipswich Town 
 
Jalkapallo-ottelujen päivämäärät ja aikataulut voivat muuttua 
ilmoitetusta, lopullinen aika vahvistetaan noin 1-2 viikkoa ennen 
ajankohtaa. Lopulliseen otteluohjelmaan vaikuttavat mm. 
kansainväliset pelit sekä otteluiden mahdolliset televisioinnit.  
 
Muutostilanteessa jo ostetut otteluliput siirtyvät automaattisesti 
uudelle päivälle, eikä ottelun ajankohdan muuttuminen oikeuta 
ostettujen lippujen peruutukseen tai muutokseen eikä 
lentojen/hotellin kuluttomaan muutokseen tai peruutukseen. 

 
 

 
 

 

 
Hinta alkaen 395€/hlö 
 
Hinta sisältää:  

 Meno-paluu -lennot Norwegianilla 
pe klo 08:10–09:15 Helsinki – Lontoo, Gatwick  
ma klo 18:45–23:35 Lontoo, Gatwick – Helsinki  

 3 yön majoitus jaetussa kahden hengen 
huoneessa aamiaisella 

 Lippu jalkapallopeliin* 
Fulham FC tai Charlton Athletic FC  
ajankohdasta riippuen 

 
* Jos osa seurueesta ei halua osallistua jalkapallo-otteluun, 
voivat he käyttää päivän shoppailuun ja/tai nähtävyyksiin. 
Tarjoamme heille iltapäiväteen Lontoon keskustan 
ostosalueella. 
 

Majoitus: 
President Hotel *** 
Turistiluokan hotelli, joka sijaitsee historiallisella 
Bloomsburyn alueella lyhyen kävelymatkan päässä 
Oxford Streetista. Hotellissa on 523 huonetta, joissa on 
puhelin, TV, ilmainen Wi-Fi yhteys ja 
teen/kahvinkeittovälineet. Hiustenkuivaaja, silitysrauta ja 
tallelokerot ovat saatavilla vastaanotosta. Hotellissa on 
myös ravintola, kahvila/baari, kampaamo sekä 
rahanvaihtotoimisto. 
 

 
 
Kaikki hinnat perustuvat 18.10.2016 voimassa olleisiin hintoihin. 
Hinta on alkaen hinta, jota tarjolla rajoitettumäärä per lähtö. Jos 
alkaen hintaa ei ole enää varaushetkellä tarjolla, voimme 
mahdollisesti tarjota saman matkan korkeampaan hintaan. Myös 
lisäyöt, muut hotellit, lento- ja matkavaihtoehdot sekä paremmat 
paikat otteluun ovat mahdollisia lisämaksusta. 

 
 
 

Jalkapallomatkat Lontooseen 2017 
perjantai – maanantai, 3 yötä 

     

Varaukset 30.11.2016 mennessä tai niin kauan kuin 
tarjoushintaisia paikkoja riittää! 

https://pixabay.com/fi/lontoo-kiertoajelupalvelut-1441427/

