Fotballreise til England
Fotballreiser til England har blitt mer og mer populært de siste årene. Kombinasjonen
med billige flybilletter og hotell, storbyferie og enkel billettbestilling online har gjort at
fotballturer ikke bare er noe for de mest fotballfrelste.
De siste årene har det vært en stor økning i opplevelsesreiser, og spesielt fotballreiser.
I denne artikkelen har vi valgt å gå mer i dybden på fotballturer til London -- kanskje den
mest populære destinasjonen for nordmenn som vil på fotballtur? Her finner du
favorittlag som Arsenal, Chelsea, Tottenham, West Ham og Crystal Palace.
Før du starter planleggingen, anbefaler vi at du sjekker ut Premier League sine
nettsider.

Chelsea FC
Chelsea er, med sine 113 år, en av de eldste engelske klubbene (startet i mars 1905). De spiller
på Stamford Bridge i Fulllham.
Det er en stor norsk supportgruppe som stadig drar på kampene i England.
Transporten er ingen problem. Du finner daglige avganger til alle de store flyplassene i London
fra de fleste byer i Norge. Dersom du er på budsjett, kan du spare mye på å bestille i forveien
eller sjekke datoer med utreise litt før og hjemreise litt etter kampene.
Overnatting kan fort koste en del i London, men også her er det mulig å gjøre kupp. Vi pleier å
booke AirBnb, og da er det mulig å få rimelig opphold meget sentralt. Bor du nærmere stadion,
og ikke midt i sentrum, vil også overnatting være billigere.
Når det gjelder billett til selve kampen, har du en del muligheter å velge mellom.
En mulighet er å bestille billetter gjennom den norske supporterklubben,
Som Chelsea skriver på sine offisielle nettsider er det sjelden at billetter til hjemmekampene
kommer på “general sale”, det vil si tilgjengelig for alle. For å bedre muligheten, kan du melde
deg inn som Chelsea-medlem. Dette koster 26 pund (rundt 300 kroner i skrivende stund) for
vokse og 22 pund for juniorer.
Det finnes flere medlemsnivå, men uansett hvilket du velger, vil du få prioritert tilgang til billetter
gjennom sesongen.

Hvor enkelt det er å skaffe billett kommer helt an på hvilken kamp det er snakk om.
Tilgjengeligheten varierer etter etterspørsel.
Du kan se tilgjengelighet for Chelsea-billetter hos Fotballbillett.com. (link til
https://www.fotballbillett.com/chelsea/billetter/)

Arsenal og Emirates Stadium
Arsenal spiller på den relativt nybyggede Emirates Stadium. Her er det plass til 60 000
personer, noe som gjør det til den tredje største stadion i England, etter Wembley og
Old Trafford.
Som nevnt i avsnittet om Chelsea, er det veldig greit å skaffe både fly og opphold. Når
det gjelder billetter, er det to måter å skaffe disse på. En mulighet er å skaffe billetter
gjennom supporterklubben i Norge. En annen mulighet er å kjøpe billetter til Arsenal via
Fotballbillett.com. (link til https://www.fotballbillett.com/arsenal/billetter/). Her finner du
både pakketurer og enkeltbilletter.
En pakketur kan være et godt valg dersom det er første gang du drar på fotballtur, eller
dersom du har vanskeligheter for å oppdrive billetter på en annen måte.
Det er forholdsvis greit å komme seg til Emirates Stadium fra hvor som helst i London med
offentlig transport, men husk å beregne ekstra tid på kampdagen!

Tottenham
Tottenham spiller sine hjemmekamper i 17/18 på Wembley Stadium, mens nye Tottenham
Stadium er under konstruksjon.
Normalt er det vanskelig å kjøpe billetter fra den offisielle nettsiden dersom du ikke er medlem,
men du kan være heldig. Dersom du ønsker å skaffe deg billetter til større kamper, må du kjøpe
medlemskap. Det er flere forskjellige medlemskap å velge mellom. “Lilyswhite” og “Bronze” som
nok er de mest aktuelle koster hhv. 42 og 57 pund per sesong.
Som ved Arsenal og Chelsea har du også mulighet til å kjøpe billetter til Tottenham via
Fotballbillett.com. (link til https://www.fotballbillett.com/tottenham/billetter/)

