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Watford FC



Som Skandinaviens enda officiella agent till Watford FC, kan GO Sport Travel erbjuda en 
klassisk engelsk fotbollsupplevelse på Vicarage Road i Watford!

Endast 20 minuter med tåg från centrala London ligger Vicarage Road. Med en kapacitet på  
dryga 20.000 besökare, bjuder arenan på en tight och nära inramning. Man är nära planen var 
man än sitter. Våra sittplatser är på långsida, Graham Taylor Stand eller i hörnet med mycket god 
sikt ut över planen, The Grill.
Du som vill ha en klassisk fotbollsupplevelse, så som de vi såg på Tipsextra förr, ska utan tvekan 
uppleva Vicarage Road och Watford FC!

Vicarage Road
Våra platser

Watford FC
Vicarage Road

The Grill

Graham Taylor Stand



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

• E-ticket
• I The Grill har du tillgång till bar  

(kostnad tillkommer) 
• Matchprogram
• Utgång direkt från loungen till bekväm executive 

seat i nordöstra hörnet.
• The Grill är öppen i halvtid samt 1 h efter match.
• Alltid officiella biljetter direkt från Watford FC

• Sittplats på långsidan 
• Alltid officiella biljetter direkt från Watford FC

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

I platserna ingår:

The Grill - Lounge

Graham Taylor Stand

Dress Code

Dress Code

I platserna ingår:



Tips!

För att komma till Watfords hemmaarena, 
Vicarage Road, kan du enklast ta tunnelbanan 
till Watford, metropolitan line. Du kan även åka 
tåg från Euston Station till Watford Junktion. En 
promenad till arenan tar ca 20 min från båda 
stationerna.

Översiktskarta
Vicarage Road, WatfordWatford

Entrance The GrillEntrance Graham Taylor Stand  Gate 1-13

Med reservation för avvikelser

För prisinformation och bokning, vänligen kontakta vårt team.

Kontaktuppgifter
GO Sport Travel  |  GO Music Travel

Tel: +46 (0)660-21 10 90 - Örnsköldsvik, Sweden   
Tel: +44 (0)20 7240 3983 - Millbank Tower, London

Email: info@gosporttravel.com, info@gomusictravel.se 
www.gosporttravel.com  |  www.gomusictravel.se


