
ALLIANZALLIANZ ARENA TOUR 2023 ARENA TOUR 2023
Deelname aan een toernooi of vriendschappelijke wedstrijden

inclusief een bezoek aan het Allianz Arena het huis van FC Bayern München

Met deelname aan een toernooi (U9-U13)

• 7 - 9 Juli 2023

• 14 -16 Juli 2023

Met vriendschappelijke wedstrijden (U9-U17)

• 31 Maart - 2 April 2023

• 14 - 16 April 2023

• 19 - 21 Mei 2023 (na hemelvaart)

• 26 - 28 Mei 2023 (Pinksteren)

• 30 Juni - 2 Juli 2023

De ALLIANZ ARENA TOUR 2023 vindt plaats op alle data voor alle leeftijdsgroepen. De teams komen op 
vrijdag aan. Afhankelijk van de datum (zie hierboven) organiseren we deelname aan een eendaags 
jeugdtoernooi in München of organiseren we één of twee vriendschappelijke wedstrijden tegen 
prestatiegerichte tegenstanders.

Op de vrije dag kan de Allianz Arena, de thuisbasis van de duitse recordkampioen FC Bayern München, 
worden bezocht.

De Tickets voor de speciale arenatour inclusief een tour en toegang tot de FC Bayern Erlebniswelt met de 
unieke trofeeëncollectie van FC Bayern zijn al bij de prijs inbegrepen. De totale duur van de tour is 2-3 uur.

Leeftijdsklassen

• U17 (2006 en jonger), 11 tegen 11

• U15 (2008 en jonger), 11 tegen 11

• U14 (2009 en jonger), 11 tegen 11

• U13 (2010 en jonger), 9 tegen 9

• U12 (2011 en jonger), 9 tegen 9

• U11 (2012 en jonger), 9 tegen 9

• U10 (2013 en jonger), 7 tegen 7

• U 9  (2014 en jonger), 7 tegen 7

Kosten

• 79 € inschrijfgeld per team



Accommodaties

Ibis budget Hotels in München

• Eenvoudig, top modern hotels

• Driepersoonskamer, min een kind onder 13

• Tweepersoonskamer

• Alle kamers met douche/toilet

Programma

Vrijdag

• Aankomst van de teams

Zaterdag

• Ontbijt

• Toernooi/wedstrijd of Arena Tour

Zondag

• Ontbijt

• Arena Tour of Toernooi/wedstrijd

• Vertrek van de teams

Prijs

• Incl. twee nachten

• Incl. ontbijt

• Incl. rondleiding door Allianz Arena

• Incl. entrée voor de FC Bayern Erlebniswelt

• In driepersoonskamer of meerpersoonskamer

129 € per persoon

• Tweepersoonskamer plus 5 € persoon/nacht

Eén persoon gratis

Bij meer als 20 deelnemers gratis verblijf (overnachting en maaltijden) voor een leider of trainer indien voor 
31 december 2022 wordt ingeschreven.

    www.sfg-turniere.de


