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Crystal Palace FC



Crystal Palace har endast utsett fyra officiella agenter världen över, och GO Sport Travel har 
förmånen att vara en av dessa. 
Den officiella statusen ger dig som resenär fullständig trygghet och service, där klubben behandlar 
dig som deras egen kund och du behöver inte oroa dig för att få felaktiga biljetter i din hand!

Att ge sig ut till de södra förorterna för att uppleva Premier League är en väldigt trevlig  
erfarenhet. Ta tåget ut till Norwood Junction, 10 minuter promenad genom samhället och du är 
framme vid anrika Selhurst Park! Är du i god tid, så tar du självklart en öl på någon av de lokala 
pubarna i närheten!

Självklart är din sittplats på långsidan! Antingen väljer du att sitta direkt vid mittlinjen, eller de lite 
enklare platserna i höjd med straffområdet!

Våra platser

Crystal Palace FC
Selhurst Park

Selhurst Park Whitehorse Ln, London

-E-tickets

- Officiella biljetter

-Vi har alltid samma 
platser under 

en säsong



I platserna ingår:
• E-biljett
• Biljett med uthämtning på arenan.
• Officiell sittplats på Main Stand (vid mittlinjen)
• 3-rätters måltid innan match
• Fri bar (Öl, vin och läsk)
• Förfriskningar i halvtid
• Lättare tilltugg efter match med presentation av matchens lirare
• Matchprogram
• Möjlighet att träffa Crystal Palace-legendar.
• Alltid officiella biljetter från Crystal Palace FC

Klädkoden är Smart 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.

I platserna ingår:
• E-biljett
• Officiell sittplats på Arthur Wait Stand
• Tillgång till kiosk
• Alltid officiella biljetter från Crystal Palace FC

Speroni Hospitality
Main Stand

Arthur Wait Stand
Main Stand
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