
Har tatt utgangspunkt i kampen mot Sunderland på Anfield 08mar14:

Fly med SAS fra Hgsd fredag 7mar kl 1825 til Manchester kl 2055

Retur fra Manchester søndag 9mar kl1245 til Hgsd kl 1800

Kr 2822 pr person

Hotell i Liverpool: 2 personer i dobbelrom 2 netter .... Circa 200 GBP ... Circa 1000 pr 
person

Kampbillett, og noe matgreier i Reds bar på dagen: 1800 kr

Tre hovedalternativer:

1) Sum reise&opphold 2 netter&kamp – type Reds bar: ca 5700 kr
Sjekket også på Thomas Cook .. Da må vi velge deres hoteller .. (F.eks. Hilton) ... Da blir det for en Reds bar pakke ca 500 kr mer (6300kr)

2) Sum reise&opphold 2 netter&kamp – type Ving (basispk): ca 5600 kr 
(her må alle melde seg inn som medlem i Liverpool sin supporterklubb i Norge)

3) Legger vi på 500kr til så kan vi kjøre No 7 Lounge varianten (4 retters middag)



Diverse

Jeg synes plassen på nedre del av tribunen virker bedre enn de som er oppe – følgelig er jeg litt mer for 
pakke typene lounge7 og reds bar. Dere andre som har vært flere ganger på Anfield har gjerne noe innspill 
her? På de neste sidene har jeg prøvd å indikere hvor man får plasser på de ulike variantene. Når det 
gjelder Ving (de har jeg reist med en gang) – da havnet jeg langt oppe, type fugleperspektiv. 

Transport fra flyplassen i Manchester til/fra Liverpool kommer i tillegg til prisene på forrige side. Samme 
gjør transport til/fra Anfield på kampdagen.

Liverpool.no:

Fra flyplassen i Manchester kommer man seg videre til Liverpool enten ved å ta toget fra togstasjonen på flyplassen, 
National Express-buss fra busstasjonen på flyplassen eller ved å ta taxi. Når det gjelder taxi så er det klart billigst å
bestille en såkalt Private Hire-taxi fra Liverpool på forhånd. Her finnes det en hel rekke selskaper å velge mellom. Et 
par av de mest kjente er Delta Taxis og Sefton Cabs. Disse kjører deg for omtrent halv pris av hva en «black cab»
som står utenfor ankomsthallen vil koste deg. Men husk at Private Hire MÅ forhåndsbestilles via telefon eller mail.
Googler du Private Hire Liverpool vil du finne telefonnummer til de ulike selskapene.
Toget til Liverpool går innom de sentrale togstasjonene i Manchester, og tar derfor ca 1 time og 10 minutter. Buss/taxi tar 
normalt 45-60 minutter, men vær obs på at det kan ta betydelig lenger tid når det er rushtrafikk, så beregn god tid ved
hjemreise fra Manchester på formiddag og du må forlate Liverpool i morgenrushet. Da kan det nemlig bli lange køer på
motorveien, hvor trafikken står helt i stampe.













(2 personer i dobbeltrom)


