
FC Hakan huippumatka Englantiin syyskuussa 2017 

 

 FC Haka järjestää syksyllä 2017 pitkään toivotun jalkapallomatkan tukijoilleen ja kannattajilleen. Matka 

suuntautuu jalkapallon sydänmaille Iso-Britanniaan ja matkanjohtajana toimii itse Keith Armstrong. 

Matkaan sisältyvät lennot, majoitukset, aamupalat, kuljetukset lentokenttä-hotelli-lentokenttä ja 

otteluliput. Perillä tullaan järjestämään myös mielenkiintoista jalkapalloaiheista erityisohjelmaa Keken 

johdolla. Stadioneille siirrytään käytännöllisyyssyistä julkisilla kulkuneuvoilla. 

 

Kohteena on Lontoossa yksi pääsarjan tai mestaruussarjan huippuottelu ja yksi kolmannen sarjatason 

huippuottelu. Molemmat ovat varmasti erilaisia, mutta erinomaisia kokemuksia kannattajakulttuurin, 

pelityylin ja tapahtumien luonteen näkökulmasta. Lopullinen vahvistus siihen, mitkä ottelut katsotaan, 

saadaan vasta 3 viikkoa ennen matkaa, kun lippuvaraukset vahvistetaan. 

Tätä matkaa ei kannata missata! Ilmoittautumisaikaa on vain 26.7.2017 klo 12 saakka. 

 

Ohjelma: 

 Pe 22.9. 

• Kokoontuminen Hki lentoasema klo 05:45. Terminaali 2 pääaula. 

• Lento: British Airways BA 795 22SEP  HEL-LHR 07:45-09:00 

• Majoittuminen hotelli Hilton Double Tree London Chelsea (yhden tai kahden hengen huoneet) 

https://www.galahotels.com/en/Hotel/united_kingdom_1/london_21765/Doubletree_by_Hilton_L

ondon_Chelsea_163031?gclid=COX9h4m5odUCFYyCsgodDFIIkg 

• Klo 15:00 Paikallisottelun taustat ja ennakkotunnelmat hotellilla. Yhteinen siirtyminen stadionille. 

• Ottelu:  

• AFC Wimbledon vs Milton Keynes Dons (League 1) – south-west London -  kick off 19:45 

 

• Omatoiminen illallinen (ravintolasuositukset Kekeltä) 

 

 La 23.9. 

• Aamupala hotellilla 

 

• Yhteinen siirtyminen stadionille klo 10:00 tai 12:30 ja ennakkopelit sekä kevyt lounas 

• Ottelu: 

• West Ham vs Tottenham Spurs kick off  12.30 – north London.  

TAI riippuen lippujen vahvistuksista 

Fulham vs Cardiff kick off 15.00 – west London 

• Jälkipelit lähipubissa Keken johdolla. 

 

• Omatoiminen illallinen 

 

 Su 24.9.  

• Aamupala 

• Omatoiminen tutustuminen Lontoon nähtävyyksiin 

• Kuljetus lentokentälle hotellilta n. klo 15:00 

• Lento: British Airways BA 798 24SEP  LHR-HEL 18:40-23:35 



 

 

 Matkan hinta: 

 

 1100€/hlö (majoitus kahden hengen huoneessa) 

 1350€/hlö (yhden hengen huoneessa) 

 

Matkaan mukaan mahtuu 15 ensimmäistä ilmoittautunutta. Ilmoittautuminen on sitova. 

 

Maksu 50% 4.8.2017 mennessä. 

Loppu 50% 5.9.2017 mennessä, kun ottelut on varmistettu. Maksuohjeet toimitetaan ilmoittautuneille. 

 

Oikeus matkaohjelman muutoksiin pidätetään, mikäli otteluohjelmat tai lippuvarausten vahvistumiset 

matkan onnistumiseksi niin vaativat. 

 

Lisätietoja/ilmoittautumiset:  olli.huttunen@fchaka.fi tai Hakan toimisto. 

 

Tervetuloa mukaan ikimuistoiselle jalkapallomatkalle! 

 

 

 

 

 

 

 

 


