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HSV- DUISBURG 19.05.2019

Vi glæder os til at byde velkommen til alle fodbold piger og drenge (og deres
forældre) på en hyggelig, sjov og anderledes fodboldtur til Hamborg.
Martin har arrangeret en række ture for børnmellem6 – 14 år og deres
forældre. En tur i fodboldens tegn.Her får dumuligheden for at give
børnene en helt speciel oplevelse og vise dem, hvaddet vil sige at gå til
fodbold på et af de helt store stadions i Europa.
PåVolksparkstadion iHamborg er der plads til 57.000 tilskuer og det er en
helt speciel oplevelse for børnene, når de går op af trappen til stadion og
kigger ned på banen første gang. Vi skal nyde den gode stemning inden
kampen ognår spillerne løber på banen skal vi opleve, hvilken fantastisk
opbakning demange tilskuere formår at give deres hold. Vi håber på
masser afmål og garanterer en god stemning!
Vi har selvfølgelig sørget for små overraskelser undervejs, ogmåske et par
afMartins røverhistorier - hvis dukanholde på enhemmelighed. Der bliver
ogsåmulighed for at få fyldt slikposen, når vi holder indkøbspause ved
grænsen. Vi sørger for proviant, transport ogmasser af sjov og ballade. I
skal kun tænke på fodbold og på at hygge jer!
Vi ankommer i god tid til stadion, hvor der ermasser af boder, så sulten kan
blive stillet, og der ermulighed for at købe en souvenirmedhjem.
Når kampen er slut, begiver vi os igennedmodbussen og vender næsen
hjemad. Vi holder en aftensmadspause inden vi når grænsen. Nårmaverne
er fyldte og tørsten slukket, tager vi hul på det sidste stykke vej hjemad. Vi er
hjemme sidst på aftenen,mætte af gode oplevelser.

Program:

8.45 AfgangVSK
11.00 Indkøbspause
15.30 HSV-MSVDuisburg
20.00 Aftensmadspause
23.15 Ankomst VSK

Pris pr. person: 745,-

Voksentillæg: 200,-

Prisen inkluderer: Bustransport, fodboldbillet i
”familieafsnittet” og aftensmad (pølsermedpommes
fritter til børnene ogWienerschnitzel til de voksne) inkl.
1 drikkevare.


