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Fulham
FC
Craven Cottage
Som en av fyra Official Match Break operator har GO Sport Travel förmånen att kunna erbjuda
dig bra sittplatser på Craven Cottage och Fulham FC.
Om du vill uppleva engelsk fotboll, på en klassisk fotbollsstadion, kan du antingen välja våra platser på
Putney End. Där får du en trevlig upplevelse en bit upp i galleriet.
Du kan även välja våra Hospitalitybiljetter, The Crabtree, med sittplats på långsida. I den biljetten
inkluderas en trevlig upplevelse innan match med mat, dryck samt matchprogram och mycket mer.

Craven Cottage

Seating Plan

Stevenage Rd, Fulham, London, Storbritannien

Dress Code -

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

Crabtree Hospitality

Rainville Road, Fulham

Riverside Stand

I platserna ingår:
•
•

Elektronisk biljett (E-biljett eller mobilbiljett)
Vardagar - Dörrarna öppnas 2 tim. och 15 min.
före avspark.
Helg - Dörrarna öppnas 3 tim. före avspark.

•
•

Sittplats på långsida. Riverside Stand
Hospitality innan match på The Crabtree

•
•
•

Välkomstdrink vid ankomst till The Crabtree.
Två rätters barbuffe´.
Fri bar (Öl, vin, husets alkohol och läsk) på
The Crabtree
Drinkvoucher att nyttja i halvtid
Matchprogram
Garanterad tillgång till The Crabtree efter match
för att förlänga din matchdagsupplevelse
Alltid officiella biljetter från Fulham FC

•
•
•
•

(En ikonisk bar bara några minuter från Craven Cottage)

Vy från RO4

Riverside Stand
General Admission

I platserna ingår:
•
•

Elektronisk biljett (E-biljett eller mobilbiljett)
Sittplats på Riverside Stand

Vy från RO8

Putney End

General Admission

I platserna ingår:
•
•

Elektronisk biljett (E-biljett eller mobilbiljett)
Sittplats på Putney End e

Vy från Putney End
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