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Upplev

Man Utd FC

live på Old Trafford

Endast ett mindre antal arrangörer i världen har rätt att benämna sig Authorized Reseller of Manchester United Hospitality, och GO Sport Travel är en av dessa.
Din upplevelse på Old Trafford inkluderar så mycket mer än bara en sittplats. Istället för att köa vid
vändkorsen runt om arenan, hämtar du ut dina biljetter på ”The Ticket & Member Service”, och därefter scannar du din biljett i den 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 reslutat med dina vänner!
Naturligtvis är din Executive Seat antingen på North Stand (långsida eller quadrant beroende på
vilken produkt du väljer att boka). Se till att du bokar din sittplats i god tid med en, av få, auktoriserad
hospitality reseller agents, så du inte riskerar att bli utan din matchupplevelse.

Old Trafford
Våra platser

Sir Matt Busby Way, Stretford, Manchester

Lancashire Hospitality
Långsida

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

Matchbiljett, VIP. Entré 3 tim innan avspark
Champagne vid ankomst till Lancashire Cricket Club
Tre rätters måltid i Lancashire Cricket Club
Varma och kalla snacks efter matchen
Fri bar, Lancashire Cricket Club
Medverkande av f.d Man.Utd spelare
Souvenir från Manchester United
Tillgång till livebetting
Matchprogram
Alltid officiella biljetter från Man.Utd.

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

Lancashire Hospitality - Longside

-Biljetter på
långsida eller kurva
-Alltid samma platser
under hela säsongen.
-Alla biljetter är officiella, lämnar
aldrig arenan och lämnas ut av
arena personal.
-Biljett hämtas i biljettlucka
på arena.
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Sir Alex Ferguson Stand
I platserna ingår:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Matchbiljett på långsida, Sir Alex Ferguson Stand
Biljettuthämtning och entré 3 tim. innan avspark
Dryck vid ankomst till museet efter match
Buffé serveras efter slutsignalen
Fri bar (öl/vin/alkoholfritt), efter match
Underhållning på matchdagar
Man Utd Souvenir från klubben
Megastore voucher
Matchprogram
Alltid officiella biljetter direkt från Man.Utd.

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

Sir Alex Ferguson Stand

500 Club

North East Quadrants
I platserna ingår:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Uthämtning av biljetter på ”Ticket & Member Service”
500 Club
3 tim. innan avspark
Ingång via VIP Reception
Bekväm sittplats i hörn (2nd tier)
Tillgång till bar och restaurang
Kaffe och te i halvtid
Tillgång till livebetting
Matchprogram
Tillträde till ”International Suite” efter matchen
Alltid officiella biljetter direkt från Man.Utd.

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

Manchester
Översiktskarta

Tips!
Ett lätt och smidigt sätt att ta sig
till Old Trafford när man befinner sig
i Manchester är att åka spårvagn,
Metrolink eller tram som många
säger, som går från City till Stadion.
•
•

Med reservation för avvikelser

Altrinchamlinjen går direkt till
Old Trafford
Eccleslinjen med byte till
Altrinchamlinjen vid Deansgate-Castlefield).

Biljett köper man innan man kliver
på och finns att köpa på plattformarna på stationerna.

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

