Chelsea FC
gosporttravel.com +46 (0)660-21 10 90

Chelsea FC
Stamford Bridge

Endas ett antal arrangörer i världen har rätt att benämna sig Official Chelsea FC Hospitality
Agent och GO Sport Travel är världens största internationella agent!
Din upplevelse på Stamford Bridge inkluderar så mycket mer än bara en sittplats. Istället för att
köa vid vändkorsen runt om arenan, går du in genom en av de VIP Receptions vi använder oss
av. Du får laguppställningen i god tid innan matchstart, du har tillgång till barer och restauranger
och du kan självklart, i lugn och ro, spela på matchens resultat med dina vänner!
Naturligtvis är ditt Executive Seat på långsida, antingen East- eller West Stand,
beroende på vilken produkt du väljer att boka. Vill du få ut mer av ditt besök på Stamford Bridge
kan vi rekommendera att ni bokar ett besök på Museét, där man även kan se en modell av den
nya arenan som är planerad att byggas!

Stamford Bridge
Våra platser

Fulham Rd, Fulham, London

Bonetti Hospitality

West Stand Middle Tier

I platserna ingår:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

E-biljett
Bekväm sittplats i höjd med straffområdet
Reserverat bord i Bonetti Suite
Chefs Table 4-rättersmåltid
Fri bar (alkoholfritt, öl, vin, husets starksprit)
Förfriskningar serveras i paus
Laguppställning
Matchprogram
Lättare tilltugg och dryck efter slutsignalen
Tillgång till lounge 1 timme efter slutsignal
Alltid officiella biljetter från Chelsea FC

Smart casual klädkod. Hel och ren. Sneakers, jeans
(ej trasiga) och chinos-shorts är tillåtna. Dock tillåts inte fotbollströjor (lounge och arena), träningsoveraller, shorts, stötande
t-shirts eller bortafärger. Att ändå bära sådana föremål kan leda
till vägran att komma in på arenan. Gäller ej barn under 12 år.

Canoville Suite Hospitality
East Stand Middle Tier

I platserna ingår:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

E-biljett
Bekväm sittplats på långsida (East Stand, mellan
mittlinje och straffområde)
3-rätters buffé i Canoville Suite lounge,
2½ tim. innan avspark
Tillgång till Canoville Suite lounge i 1h efter match
Tillgång till bar
Förfriskningar & lättare tilltugg efter matchen
Chans att träffa Chelseaspelare efter matchen i loungen
Laguppställning
Tillgång till live betting
Matchprogram
Alltid officiella biljetter från Chelsea FC

Smart casual klädkod. Hel och ren. Sneakers, jeans (ej trasiga)
och chinos-shorts är tillåtna. Dock tillåts inte träningsoveraller,
shorts, stötande t-shirts eller bortafärger. Att ändå bära sådana
föremål kan leda till vägran att komma in på arenan. Gäller ej barn
under 12 år.
I Canoville Suite kan du använda din Chelseatröja.

UTB Sports Bar
Westview

I platserna ingår:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

E-biljett
Bekväma sittplatser på långsida
Lättare 3-rätters måltid, serveras i bowls, varma och
kalla alternativ. (2½ tim. innan avspark)
Fri bar med öl, vin och alkoholfria alternativ
Kioskvoucher att använda i halvtid på West View.
Matchprogram
Möjlighet att träffa Chelsea FC Legends
Förfriskningar & lättare tilltugg efter matchen
Alltid officiella biljetter från Chelsea FC

Klädkod: - Smart casual. Hel och ren. Sneakers, jeans
(ej trasiga) och chinos-shorts är tillåtna. Dock tillåts inte
fotbollströjor (varken i lounge eller arena), träningsoveraller,
shorts, stötande t-shirts eller borta-färger. Att ändå bära
sådana föremål kan leda till vägran att komma in på
arenan. Gäller ej barn under 12 år.

Museum Package
Westview

I platserna ingår:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

E-biljett
Bekväma sittplatser på långsida.
Välkomstdrink och snacks vid ankomst till museét
Unik servering av frukost/lunch/middag (beror på
kick off tid) i museét
Fri bar med alkoholfritt, öl, och vin
Mini Stadium & Pitch Tour (5 tim.innan avspark)
Dryck och snack voucher att nyttja i kiosk under
matchen. (Drinkar och champagne ingår ej)
Souvenir från Chelsea samt matchprogram
Medverkande av tidigare Chelseaspelare
Möjlighet att bli fotad med troféer (mot en avgift)
Alltid officiella biljetter från Chelsea FC

Klädkod: - Smart casual. Hel och ren. Sneakers, jeans
(ej trasiga) och chinos-shorts är tillåtna. Dock tillåts inte
fotbollströjor, träningsoveraller, shorts, stötande t-shirts eller
borta-färger. Att ändå bära sådana föremål kan leda till
vägran att komma in på arenan. Gäller ej barn under 12 år.

Blues Dining Hospitality

West Stand lower tier towards the penalty box
•
•
•

•
•
•
•
•

E-ticket
Entré till Copthorne Hotel och Blues Dining / 55-aarestaurant
innan och efter match.
Hospitalityn öppnar 2,5 timmar före avspark. Undantag:
Avspark 12:30 - öppnar 11:00, avspark 13:00 - öppnar 11:30,
avspark 13:30 - öppnar 11:30, avspark 19:45 - öppnar 17:30
Välkomstdrink i 55-Restaurant /Blues Dining.
Trerätters lättsam måltid eller frukost/brunch vid tidig match.
Inkluderad bar med öl, vin och läsk före och 1 timme efter
match i 55-Restaurant. Kaffe och te ingår.
Matchprogram
Alltid officiella biljetter från Chelsea FC

Klädkod: -Smart casual. Dressade sneakers, jeans (ej trasiga) men INTE träningsoveraller, sportshorts,
ärmlösa toppar, kläder/accessoarer med stötande budskap, fotbollströjor eller bortafärger. Att bära sådana
föremål kan leda till att du nekas inträde. Klädkoden gäller inte barn under 12 år.

The Captains’ Bar / The Managers’ Bar
East Stand Middle

Klädkod
- Smart casual.

I platserna ingår:

Vy Captain´s Bar

•
•
•
•

E-biljett med sittplats på långsida
Tillgång till bar
Tillgång till live betting
Officiella biljetter från Chelsea FC

Westview - Wing / Westview - Centre
West Stand

I platserna ingår:
•
•
Vy Westview Wing

•

E-biljett med sittplats på långsida
Tillgång till kiosk före, under och
efter match
Officiella biljetter från Chelsea FC

Hel och ren. Sneakers,
jeans (ej trasiga) och
chinos-shorts är
tillåtna. Dock tillåts inte
träningsoveraller, shorts,
stötande t-shirts eller
borta-färger. Att ändå
bära sådana föremål
kan leda till vägran att
komma in på arenan.
Gäller ej barn under
12 år.

I Captains/Managers
Bar och Westview
kan du använda din
Chelseatröja.

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
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