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Tottenham FC

Tottenham Hotspur Stadium

GO Sport Travel är Sveriges enda officiella agent till Tottenham Hotspur FC, och vi ger dig
en totalupplevelse vid ditt besök på denna hypermoderna arena, uppförd på samma ställe
som klassiska White Hart Lane!
Kom i god tid och njut av den härliga stämningen, ta del av det som serveras i loungen och se
uppvärmningen från platserna på Level 2. Njut av alla faciliteter som ingår i Travel Club! Spurslegender rör sig avslappnat bland alla gäster inne i loungen, (ypperligt läge för autografer,
fotografering och ett snack om Spurs)
Arenan öppnar 3 timmar innan avspark och ger dig bästa tänkbara uppladdning inför matchen!
I halvtid serveras förfriskningar i loungen (öl, vin och alkoholfritt) kostnadsfritt!

Tottenham Hotspur Stadium
Våra platser

Travel Club

East Stand - Level 2
I platserna ingår:
•
•
•
•
•
•
•
•

E-ticket
Bekväm sittplats på Level 2
Inkluderad snack-måltid i Travel Club,
öppnar 3 tim innan avspark
Tillgång till bar.
Förfriskningar i halvtid, kostnadsfritt,
i Travel Club
Matchprogram
Möjlighet att få träffa Spurs-legender i loungen
Alltid officiella biljetter från Tottenham

Dress Code
Klädkoden är 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.

GA Upper Tier
North Stand
I platserna ingår:
•
•
•

Sittplats på Level 5, kortsida
Tillgång till bar.
Alltid officiella biljetter från Tottenham

Dress Code
Klädkoden är 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.

Tottenham Hotspur Stadium
782 High Rd, London Storbritannien
Översiktskarta

-Alltid officiella biljetter.
-Biljetten skickar vi till dig via
mail. (e-ticket)
Den skriver du ut och
tar med dig till matchen,
tillsammans med giltig
id-handling.

Tips!
För att komma till Spurs hemma-arena, kan du enklast
ta tunnelbanan till Seven Sisters eller Tottenham Hale,
Victoria line. En promenad till arenan från tunnelbanan
tar ca 20-30 min från båda stationerna.
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Lasarettsgatan 12, Örnsköldsvik Sverige
Tfn: 0660-21 10 90 (Vxl öppen mellan 9.00-17.00)
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