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Man Utd FC
Old Trafford

Endast ett mindre antal arrangörer i världen har rätt att benämna sig Authorized Matchday 
Hospitality Reseller of Manchester United, och GO Sport Travel är en av dessa. 

Din upplevelse på Old Trafford inkluderar så mycket mer än bara en sittplats. Oavsett vilken kategori 
du väljer att boka med oss för din fotbollsresa får du måltid innan match och tillgång till bar. 

Se till att du bokar din sittplats i god tid med oss på GO Sport Travel, då vet du att du får officiella 
biljetter från Manchester United.

Old Trafford Sir Matt Busby Way, Stretford, Manchester

Våra platser



Victoria Warehouse Hospitality

I platserna ingår:
• Matchdagsbiljett, skickas till dig via e-post.
• Victoria Warehouse öppnar tre timmar före avspark 

och håller öppet en timme efter match. Ej öppet under 
halvtid.

• Street food buffé serveras innan match
• Fri dryck, öl på flaska, husets vin, prosecco, sprit, läsk, 

kaffe och te
• MUTV / matchanalys på tv
• Souvenir från Manchester United
• Matchprogram
• 10% Megastore rabatt
• Alltid officiella biljetter från Man.Utd.

Dress Code
Koden är Smart Casual.  
Ej träningsoverall eller shorts (gäller ej barn under 12 år), 
bortafärger eller tröjor och accessoarer med anstötande  
budskap/ tryck. Klubben har rätt att vägra tillträde om de 
anser att besökaren är olämpligt klädd.

Academy Lounge

Dress Code
Koden är Smart Casual. Ej träningsoverall eller shorts (gäller ej barn under 12 år), bortafärger eller 
tröjor och accessoarer med anstötande budskap/ tryck. Klubben har rätt att vägra tillträde om de anser 
att besökaren är olämpligt klädd.

North West Quadrant

GO Sport Travel

-E-tickets
-Officiella biljetter

-Alltid samma 
platser under hela 

säsongen.

North East Quadrant

I platserna ingår:
• Ingång via VIP Reception
• Bekväm sittplats i hörn (2nd tier)
• Måltid ingår (ej dryck)
• Tillgång till bar 
• Kaffe och te i halvtid
• Tillgång till livebetting
• Matchprogram
• Tillträde till ”International Suite” efter matchen
• Alltid officiella biljetter direkt från Man.Utd.



Manchester Översiktskarta

Med reservation för avvikelser

Tips!

Ett lätt och smidigt sätt att ta sig  
till Old Trafford när man befinner sig 
i Manchester är att åka spårvagn, 
Metrolink eller tram som många 
säger, som går från City till Stadion. 

• Altrinchamlinjen går direkt till 
Old Trafford 

• Eccleslinjen med byte till  
Altrinchamlinjen vid Deans- 
gate-Castlefield).

Biljett köper man innan man kliver 
på och finns att köpa på platt- 
formarna på stationerna.
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