
ALLIANZALLIANZ ARENA TOUR 2023 ARENA TOUR 2023
Deltagelse i turnering eller venskabsspil

inkl. besøge af Allianz Arena (Arena FC Bayern München)

Tider med turneringsdeltagelse (U9-U13):
• 7. – 9. juli 2023

• 14. – 16. juli 2023

Tider med venskabsspil (U9-U17):
• 31. marts – 2. april 2023

• 14. – 16. april 2023 (Påske)

• 19. – 21. maj 2023 (efter Himmelfart)

• 26. – 28. maj 2023 (Pinse)

• 30. juni – 2. juli 2023

Den ALLIANZ ARENA TOUR 2023 finder sted for alle ældersklasser om alle terminer.
Holdene ankommer på fredag.

Alt efter tider (se ovenfor) organiserer vi enten deltagelse i en endags ungdomsturnering i München eller vi 
organiserer et eller to venskabsspil mod en passende modstander.

På dagen uden spille kun se på Allianz Arena, det spillested af den tysker rekordmester Bayern München. 

Biletterne for den speciel Arena-tur inklusive guidning og entré i FC Bayern Erlebniswelt (oplevelseverden) 
med den unikke trofæersamling er allerede inkluderet i prisen. Den hele varighed af turen er circa 2-3 timer.

Aldersgrupper
• U17 (Årgang 2006 & yngre), 11-mands

• U15 (Årgang 2009 & yngre), 11-mands

• U14 (Årgang 2009 & yngre), 11-mands

• U13 (Årgang 2010 & yngre), 9-mands

• U12 (Årgang 2011 & yngre), 9-mands

• U11 (Årgang 2012 & yngre), 7-mands

• U10 (Årgang 2013 & yngre), 7-mands

• U 9 (Årgang 2014 & yngre), 7-mands

Omkostninger

• 79€ (≈ 588 kr.) tilmeldingsgebyr pr. hold 

Turneringomkostninger

• 79€ (≈588 kr.) tilmeldingsgebyr pr. hold 



Indkvarteringer

Ibis budget Hotels i München

• 9 km til arena

• Enkle, meget moderne hoteller

• Værelser med 3 sengepladser

(etagesen, mindst en børn yngre 13 år)

• Doppeltværelser

• Alle værelser med brusebad og toilet

Program

Fredag

• Ankomst af holdene

Lørdag

• Morgenmad

• Turnering eller Arena Tour

Søndag

• Morgenmad

• Arena Tour eller Turnering 

• Afgang fra holdene

Priser

• inkl. to nætter

• inkl. morgenmad

• inkl. guidning Allianz Arena

• inkl. entré i den FC Bayern Erlebniswelt

• Værelser med flere sengepladser eller 3 
sengepladser

129 € pr. person (≈ 959 kr.) 

• Merpris doppeltværelse 5 € pr. person/nat 
(≈ 37 kr.) 

En person gratis

Hvis du tilmelder dig indtil 31 December 2022 med 20 personer eller mere, vil vi dække udgifterne til 
indkvartering og måltider for en træner eller vejleder.

    www.sfg-turniere.de


