Du som leser dette har antakeligvis hentet kofferten ned fra loftet,
børstet støv av passet og funnet fram lykkedrakta, og er klar for tur
til London! Skulle flybillett, pass og reiseforsikring også være i
orden, så ligger det til rette for en strålende visitt til Selhurst Park.
På denne fellesturen blir vi rundt 25 deltakere, de aller fleste av oss
ihuga Palace-supportere! Som på tidligere turer, vil de fleste bo i
området ved East Croydon stasjon.
Denne gangen er det Watford
som står på motsatt
banehalvdel, et lag vi har
mange gode minner fra de siste
årene! Mange av oss var på
plass på Wembley da Kevin
Phillips banket inn
straffesparket som sikret oss
opprykk i 2013 og det var en
god gjeng skandinaviske ørner
som var tilbake for et år siden da Palace sikret seg en plass i FA
cup-finalen mot laget til Elton John.

CPSS on tour!

Watford har tidvis imponert denne sesongen, men vi håper og tror
på at Big Sam treffer med taktikken og at Zaha atter en gang
rundlurer forsvarerne i gule drakter!
Gøy med fellestur er det uansett!

Fredag
De fleste ankommer
Croydon den 17. mars
med en av de mange
flyvningene Norwegian
foretar denne dagen.
Utover kvelden (fra ca.
Kl.19) møtes vi på puben
The Spread Eagle (se
kartet). Her har de et
bredt utvalg øl og også
god pubmat. De som
møter opp på The
Spread Eagle og ikke har
fått printet ut billetten
sin, får den utlevert her!

Lørdag
Kampdag! Mange av oss foretrekker å starte dagen med en
skikkelig pubfrokost på The George fra ca.09 (like ved trikkestoppet
George Street på kartet).
Ca. kl.10:30 møtes vi utenfor Jury’s Inn og går derfra til puben Two
Brewers. Det er drøyt 15 minutters gange (se kartet på neste side).
Her lader vi opp med noen pints innen vi tar turen til en annen
svært populær pre-match pub: Pawson’s Arms! Vi blir her til senest
kl.13:30 da vi går til Selhurst Park. Da blir det tid til et besøk i Club
Shop før vi finner plassene våre inne på stadion!
På Two Brewers selger de gjerne noen enkle baguetter, og det
hender også at Pawson’s tar frem grillen i bakgården, men dette
må vi ta forbehold om.

Etter kamp:
Når vi forlater stadion er det mulighet for en tur innom puben The
Glaziers, for de som ønsker det. Vi har ingen avtale om møte her,
men det hender det dukker opp prominente gjester, som medeier
Steve Browett, Mark Bright og andre. Vi kan dog ikke love noe.
Vi tar en seierspint(?) på Pawson’s Arms, der det er god stemning
umiddelbart etter at tre poeng er sikret.
Ca. kl.19:00 spiser vi en bedre middag i fellesskap! Vi kommer
tilbake til spisested siden. Når maten er fortært og regningen gjort
opp, så bærer det videre til andre puber i området og det offisielle
programmet er over!

Viktig info:
Programmet er satt opp på før utreise. Ting kan skje underveis og
det tas forbehold om avvik i programmet, klokkeslett mm.
Det er avspark klokken 15.00 britisk tid. Pass på å få i dere mat i
løpet av dagen, det blir sen middag. Det er selvsagt frivillig å være
med på opplegget som er satt opp, men vi håper du blir med!
Har du spørsmål eller er det noe vi kan hjelpe deg med, da
kontakter du turleder Anders!
Dette blir en fantastisk tur folkens!

Oyster Cards and Travelcards
Whether you're making a one-off trip to
London or you're a regular visitor,
using an Oyster travel smartcard is
the easiest way to travel around the
city's public transport network.
Deciding which ticket to buy – a Visitor
Oyster card, Oyster card or Travelcard
– depends on how long you're staying
in London and how frequently you'll be
using public transport.

Selhurst Park Club Shop
Åpningstider
Man - lør: 9 - 17:30
Søndag: 10-16

Endringer og oppdateringer
finner du på crystalpalace.no

If you plan to make two to four
journeys a day for a couple of days, or
if you want to travel to the outskirts of
the city, then a Visitor Oyster card,
Oyster card or contactless payment
card will be your cheapest options.

… vi håper det ikke blir den siste fellesturen til en Premier League-kamp på noen år…

