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Upplev

Arsenal FC

live på Emirates Stadium

Endast ett antal arrangörer i världen har rätt att benämna sig som
Official Overseas Club Level Agent of Arsenal FC, och GO Sport Travel är en
av världens tre störstaagenter.
Din upplevelse på Emirates Stadium inkluderar så mycket mer än bara en sittplats.
Istället för att köa vid vändkorsen runt om arena, går du genom Club Entrence South.
Du får laguppställningen i god tid innan matchstart och du har tillgång till barer och
restauranger. Du kan självklart, i lugn och ro, spela på matchens reslutat med dina
vänner. Naturligtvis kan du krydda din upplevelse med att boka mat innan matchen..
Se till att du bokar din sittplats i god tid till just den match du vill uppleva. Tryggt
och säkert med en, av få, auktoriserade hospitality agents!

Emirates Stadium Seating Plan
Hornsey Rd, London

Hospitality Club Level
South Stand - Club Level
I platserna ingår:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ingång via South Club Entrence, från 2,5
tim innan avspark
Bekväm sittplats på Club Level-etage
Möjligt att boka brunch/lunch/middag
innan match
Stadium Tour och Museum Tour
Tillgång till bar, före, under och efter
match
Förfriskningar i halvtid ingår, Dial Square
Restaurant
Matchprogram
£5 souvenir voucher
Tillgång till livebetting
Alltid officiella biljetter från Arsenal FC

-Vi köper våra biljetter direkt
från Arsenal FC och får dem
skickade till oss inför varje match.
-Biljetterna skickas hem
till dig med rekommenderad post
-Alltid samma platser under
hela säsongen

GO
l
Sport Trave

Dress Code
Klädkoden är Casual. Byxa, tröja och/eller skjorta. Ej bortatröjor, tröjor med stötande
tryck, eller shorts (shorts är tillåtet för barn under 12 år) Klubben har rätt att vägra
besökare tillträde till arenan om de anser att besökaren är olämpligt klädd.

Kontaktuppgifter
GO Sport Travel / GO Music Travel
Lasarettsgatan 12, Örnsköldsvik Sverige
Tfn: 0660-21 10 90 (Vxl öppen mellan 9.00-17.00)
Mail: info@gosporttravel.com, info@gomusictravel.se
www.gosporttravel.com www.gomusictravel.se

