
	   	   	  

	  

	  

	  

	  

	   	  

	  

	  

	  
	  

BAYERN MÜNCHEN MOD OLYMPIAKOS 
 

SKY BOKS	  

ConnectSport og AUDI Fredericia inviterer til unik oplevelse 

- Fra mandag d. 23. november til onsdag d. 25. november 2015.  Tidspunktet og 
programmet for årets Champions League tur til München er nu ved at være på plads.  
I samarbejde med AUDI er vi i besiddelse af nogle meget eftertragtede VIP-billetter, 
som udbydes efter først til mølle princippet. Udover at se kampen på Allianz Arena, 

skal vi indtage en middag i skyboks på netop Allianz Arena. 
Transporten forgår i lækre biler fra AUDI.	  



Program: 

Mandag d. 23. November 2015: 

• 04.45 Vi mødes hos Audi Fredericia 
• 05.00 Afgang fra Audi Fredericia (Morgenmad i bilerne) 
• 16.00 Indtjek på 5 stjernet Hotel i München 
• 18.00 Fælles gåtur til Hofbräuhaus (ca. 20 min. Fra hotellet) 
• 19.00 fælles Middag på Hofbräuhaus 
• Fri leg 

Tirsdag d. 24. November 2015: 

• 08.15 Fælles morgenmad 
• 09.00 Hvad hjertet ønsker eks. shopping, welness 
• 13.00 Frokost (Betales individuelt) 
• 16.45 Afgang i bus til Allianz Arena 
• 18.00 Spisning i Audi Lounge 
• 20.45 Kick off. Bayern München vs. Olymoiakos 
• 24.00 i bus mod hotellet 
• Fri leg – husk vi skal køre hjem forholdsvis tidligt onsdag morgen J 

Onsdag d. 25. November 2015: 

• 07.00 Morgenmad 
• 08.00 Afgang mod Danmark 
• 18.00 Forventet ankomst Audi Fredericia 

Programmet kan selvfølgelig ændres undervejs. 

Mange hilsner  

Kim Sørensen Audi 

Peter Mejer Mortensen ConnectSport 

Prisen for ovenstående tur inkl. transport, VIP billet til Allianz Arena, middag på 
Allianz Arena, overnatning i enkeltværelser på femstjernet hotel samt aftensmad 
mandag, tirsdag og morgenmad mandag, tirsdag og onsdag.  

Pris kr. 11.900,- + moms medlem af ConnectSport er prisen kr. 7.400 + moms  

Da vi råder over et begrænset antal billetter, imødeser vi hurtig tilbagemelding. 
Bindende tilmelding kan ske på pm@connectsport.dk, og inden 1. November. 


