
WEDSTRIJDARRANGEMENT 
ASTON VILLA FC – STOKE CITY
INCLUSIEF MEET & GREET MET RON VLAAR

Ron Vlaar en Karim El Ahmadi (Aston Villa FC) tegen John Guidetti (Stoke City). Deze 
oud-Feyenoorders nemen het zondag 23 maart in de Britse Premier League tegen 
elkaar op. We bieden u als FBC-lid de mogelijkheid om deze wedstrijd te bezoeken. We 
vertrekken op zaterdagochtend 22 maart naar Birmingham, u kunt deze dag vrij besteden. 
Op zondag zullen we de wedstrijd bekijken. Na de wedstrijd staat er een gezamenlijk diner 
en een Meet & Greet met Ron Vlaar op het programma. Op maandagochtend zullen wij 
bijtijds weer huiswaarts keren. We overnachten in het 4-sterren hotel Radisson Blu in het 
centrum van Birmingham.

PRIJS
De prijs bedraagt € 585,- per persoon op basis van verblijf in een 2-persoonskamer.  

Inclusief:
• Transfer De Kuip – Schiphol v.v.
• Vliegreis Amsterdam – Birmingham v.v. met KLM
• Luchthavenbelasting, brandstofheffing en eventuele extra brandstoftoeslag(en) 
• Handbagage van maximaal 12 kilogram
• Transfer luchthaven – hotel v.v.
• 2 nachten verblijf in 4-sterren hotel Radisson Blu in het centrum van Birmingham
• 2-persoonskamer met bad of douche en toilet
• Hotelverzorging op basis van 2 x logies en ontbijt
• Toegangskaart voor de lange zijde tijdens de wedstrijd Aston Villa FC – Stoke City
• Transfer hotel – stadion v.v.
• Gezamenlijk 3-gangen diner met de FBC inclusief dranken én Meet & Greet met   

Ron Vlaar

Exclusief:
• Niet genoemde maaltijden en drankjes
• Toeslag 1-persoonskamer: € 130,- p.p.
• Reisverzekering: € 1,60 p.p. per dag + € 3,50 poliskosten 
• Annuleringsverzekering: 6% van de reissom + 9,7% ass. belasting                                

over premie + € 3,50 poliskosten

INSCHRIJVEN

U dient deze reis online te boeken. Er zijn 40 plekken voor de hierboven genoemde prijs gereserveerd voor de FBC. Reageer dus snel, want vol is vol. 

Zodra de 40 plekken vol zijn kunnen we voor FBC-leden die nog willen reserveren apart de mogelijkheden bekijken om mee te reizen met de FBC, 

echter kunnen we niet garanderen dat deze mogelijkheid er is en of de reis voor dezelfde prijs, zoals hierboven genoemd, gerealiseerd kan worden. 

Voor vragen en/of meer informatie kunt u zich wenden tot uw Sales Manager bij Feyenoord. Klik hier om direct (online) te boeken.  Als u online heeft 

geboekt maar onverhoopt toch niet mee kan, kunnen er  annuleringskosten in rekening gebracht  worden. 

VLUCHTSCHEMA 
MET TRANSAVIA
 
Zaterdag 22 maart 2014 
KLM, Amsterdam – Birmingham 

10.10 uur – 10.25 uur

Maandag 24 maart 2014 
KLM, Birmingham – Amsterdam 

11.15 uur – 13.30 uur

We bieden u de mogelijkheid om uw 
auto te parkeren binnen de hekken van 
De Kuip vanwaar we zaterdagmorgen 
gezamenlijk per bus naar Schiphol 
afreizen. U wordt maandagmiddag met 
de bus vanaf Schiphol weer bij De Kuip 
afgezet.

http://www.kras.nl/vakantie/engeland/reis-4436/feyenoord-business-club-reis-birmingham?osc=dl::4436&utm_source=brochure-dm-krant&utm_medium=offline&utm_campaign=4436

