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Liverpool FC



GO Sport Travel erbjuder officiella biljetter till Liverpool FC. Vi erbjuder sittplatser på  
Anfield Road Stand och Sir Kenny Daglish Stand inklusive måltid och tillgång till bar. 

Anfield är kanske den mest klassiska av alla arenor i England. Att uppleva den världsberömda 
stämningen live, är en upplevelse som skapar minnen för livet! Boka din sittplats i god tid till just 
den match du vill uppleva på Anfield, tryggt och säkert med biljetter från GO Sport Travel.

Liverpool FC

Anfield  Anfield Rd, Liverpool, Storbritannien

Kategorier

Anfield



Premier Club
Sir Kenny Daglish Stand CE3/CE4

The Reds Bar
Sir Kenny Daglish Stand KG/KP

I platserna ingår:

• Bekväm sittplats på långsidan, 
nedre etage (Kenny Daglish 
Stand KG/KP)

• Tillgång till The Reds Bar
• En fri drink (Öl, Vin eller alko-

holfritt)
• Tillgång till bar 
• Chef´s varm måltid att köpa på 

plats
• Te och kaffe i halvtid
• Matchprogram
• Betting möjlighet i loungen
• Storbilds TV med LFCTV och 

highlights
• Alltid officiella biljetter från Liver-

pool FC

Obs! Vid Champions League matcher 
är sittplatserna i block 225, 226 eller 
227 (Anfield Road Stand), samt att 
hospitality serveras i annan lounge.

I platserna ingår:

• Bekväm sittplats på långsidan,  
(Kenny Daglish Stand CE3/CE4)

• Tillgång till Paisley and Shankley 
suites 3 timmar innan match, 
och 1 timme efter match

• Varm och kall buffet innan 
match

• Te och kaffe i halvtid
• Matchprogram
• Alltid officiella biljetter från Liver-

pool FC
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Sir Kenny Daglish Stand

Sir Kenny Daglish Stand



• Klädkoden är Casual. Byxa, tröja eller skjorta. 
• Ej shorts (gäller ej barn under 12 år), tröjor med anstötande tryck eller bortatröjor.
• Klubben har rätt att vägra tillträde om de anser att besökaren är olämpligt klädd.

Dress Code

The Sandon
Upper Anfield Road Stand

I platserna ingår:

• Sittplats på kortsida, Upper Anfield Road 
Stand (225-227)

• Välkomstdrink, måltid och efterrätt på The 
Sandon innan matchen är inkluderad i  
priset. Vid tidig avspark serveras frukost.

• Efter matchen serveras kaffe och smörgås på 
The Sandon. (Kan variera vid tidig om det är 
en tidig match)

• Matchprogram.
• Tillgång till livebetting
• Alltid officiella biljetter från Liverpool FC

The Sandon, 
ligger en kort  

promenad från  
stadion. Gästerna  

får njuta av god mat  
och service i härlig  

anrik atmosfär innan  
matchstart. Det var här, år 1892, som Liverpool 

FC bildades och resten är naturligtvis historia. 
Det är även hit man går efter slutsignalen för en 

kopp kaffe och för att prata om matchen!

Vy från Upper Anfield Road Stand, 227

Anfield Road Stand
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