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Wembley
Stadium
sport och musikevenemang
GO Sport Travel är Sveriges enda researrangör som är officiell partner med Wembley Stadium,
det gör oss till den enda svenska arrangören med 100% officiella biljetter till alla evenemang på
Wembley.
Din upplevelse på Wembley Stadium inkluderar så mycket mer än bara en sittplats. När du anländer
till arenan använder du dig av den stora VIP-entrén i mitten, (gatunivå) och slipper därmed de stora
köerna ut med sidorna.
Din sittplats är placerad på Club Wembley där du och ditt sällskap kan sitta tillsammans även om ni
hejar på var sitt lag! Du har, förutom sittplatsen, även tillgång till barer samt möjligheten att förboka
en plats i restaurang. Boka i god tid och med den enda auktoriserade Club Wembley Travel Agenten
i Sverige, GO Sport Travel / GO Music Travel.

Wembley Stadium
Våra platser

INNER CIRCLE
CENTRE CIRCLE

Wembley, London Storbritannien

Centre Circle

-Club Wembley

I platserna ingår:
•
•
•
•
•
•
•

•

VIP Entré, mittgången på gatunivå.
Entrébadge att ha runt halsen under match.
Matchprogram
Bekväm sittplats på långsida, mittlinjen (227)
Måltid innan matchstart. 3 variationer av rätter
inkl. dryck. (öl, vin eller alkoholfritt alternativ)
Dryck i paus. (Serveras efter avblåsning)
Variation av matpajer serveras efter match
inkl. dryck. Serveras efter avblåsning alt. efter
prisutdelning
Alltid officiella biljetter från Wembley Stadium

Vy från Centre Circle block 226

Inner Circle

-Club Wembley

I platserna ingår:
•
•
•
•
•
•
•

VIP Entré, mittgången på gatunivå.
Bekväm sittplats på Club Wembley (211, 242)
Möjlighet att boka middag/lunch innan avspark
(exl. dryck)
Tillgång till bar
Matchprogram
Tillgång till livebetting
Alltid officiella biljetter från Wembley Stadium

Vy från Inner Circle block 239

Vy från Inner Circle block 214

Klädkod
Det finns ingen specifik dress code, dock är det inte tillåtet med hemma- eller bortalagets färger
och matchtröjor. Gäller även barn och följer man inte detta har Wembley Stadium rätt att neka besökaren inträde. Club Wembley är en neutral läktare, och alla är naturligtvis välkomna oavsett om
man håller på hemma eller bortalaget.
Hel och ren är alltid uppskattat!

Biljetter
Vi köper våra biljetter till alla event direkt från
Wembley Stadium. Det betyder att våra
biljetterna är auktoriserade och du kan
vara säker på att du kommer in på
arenan utanproblem.
Biljetterna får vi skickade till oss
inför varje evenemang. Pappersbiljetter skickas till dig med
rekommenderad post och
e-biljetter skickas via mail.
Vid sportevenemang har vi alltid
samma platser under hela året.
Vid konserter varierar platserna
från gång till gång, men platserna hittas
alltid på Level 2. (Platser som börjar på 200)

ENTRÉ

Inner Circle och Centre Circle

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

