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Nu frigiver Spies salget af rejser til
Premier League

Spies har netop lagt fodboldpakker til kampene i Premier League for
sæsonen 2017/18 til salg. Fodboldpakkerne gælder for alle hjemmekampe
hos de store klubber Liverpool, Manchester United, Chelsea, West Ham og
dansker-klubben Tottenham.

Spies’ søsterselskab Thomas Cook Sport er officiel Travel Partner for flere af
Storbritanniens bedste fodboldhold, og Spies kan derfor tilbyde meget



fordelagtige priser på fodboldpakker til kampene i Premier League. I
pakkerne, som koster fra 1.999 kr., indgår der to eller tre nætter på hotel
samt kampbillet. Hotellerne er alle tre- eller firestjernede med central
beliggenhed. Flyrejsen indgår ikke i prisen men kan bestilles separat.

– Spies har adgang til flere hundrede billetter pr. kamp, og billetterne til de mest
populære kampe bliver hurtigt udsolgt. Vi forventer ekstra stor interesse for
Tottenhams kampe – her forventes 25-årige Christian Eriksen igen at komme til
at spille en central rolle, siger Torben Andersen, kommunikationschef i Spies.

Sæsonens højdepunkter: 
Tottenham – Chelsea på Wembley 19. august
Liverpool – Manchester United på Anfield 14. oktober
Liverpool – Everton på Anfield 9. december
Manchester United – Manchester City på Old Trafford 9. december
Manchester United – Liverpool på Old Trafford 10. marts
Chelsea – Liverpool på Stamford Bridge 5. maj

Priseksempler:
Tottenham – Swansea: to nætter på Copthorne Tara i delt dobbeltværelse
med morgenmad og hospitality-pakke med fine siddepladser på Wembley fra
2.845 kr. pr. person
Manchester United – Watford: to nætter på Premier Inn i delt dobbeltværelse
med engelsk morgenmad og kampbillet fra 1.999 kr. pr. person
Liverpool – Huddersfield: to nætter på Premier Inn City Centre i delt
dobbeltværelse med engelsk morgenmad og kampbillet fra 3.285 kr. pr.
person
Chelsea – Burnley: to nætter på Copthorne Tara med engelsk morgenmad og
hospitality-pakke med kampbillet fra 2.935 kr. pr. person

– Da Spies er officiel partner for klubberne, vi samarbejder med, er det trygt at
rejse med Spies på en fodboldrejse. Der er ingen fordyrende mellemled, og du
behøver ikke at være nervøs for, om billetterne er ægte. Kampene spilles oftest
om lørdagen, men skulle en kamp blive flyttet mere end 36 timer før, og du derfor
ikke kan se kampen, får du pengene retur, hvis du har købt pakken hos Spies,
fortæller Torben Andersen.

Spies har også gode priser på fodboldpakker til FC Barcelona og Real Madrid i
den spanske La Liga. Billetterne til La Liga-sæsonen 2017/18 bliver frigivet i
juli.



Læs mere om fodboldrejserne her: https://www.spies.dk/fodbold/spies-
fodboldrejser

Yderligere information: Kommunikationschef Torben Andersen, tlf. 40 59 47
00.

Spies er Danmarks største rejsearrangør. Selskabet indgår i den nordiske
rejsekoncern Thomas Cook Northern Europe sammen med rejsearrangørerne Ving
i Norge og Sverige, Tjäreborg i Finland samt hotelselskabet Resorts & Hotels, der
bl.a. driver hotelkæderne Sunwing Family Resorts og Sunprime Hotels. Spies’
gæster flyver fortrinsvis med søsterselskabet Thomas Cook Airlines Scandinavia.
Thomas Cook Group plc er noteret på Børsen i London og selskabets ca. 22.000
ansatte opererer i over 200 lande. Thomas Cook Group Airlines, der bl.a. tæller
Condor i Tyskland, Thomas Cook Airlines i Storbritannien og Thomas Cook
Airlines i Belgien, er med 90 moderne og miljøvenlige fly Europas 11. største
flyselskab.
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