
   

FC BARCELONA
FORHÅNDSKJØP AV BILLETTER

"LA LIGA  "   20  18   - 20  19

KAMPDAGER: 

KAMPDAGER: Kampene spilles vanligvis lørdag eller søndag.  (Unntaksvis kan kamper flyttes til fredag eller mandag, men dette vil normalt ikke skje sålenge minst ett av de
spillende lagene fortsatt deltar i internasjonale turneringer). 

Endelig   kampdag fastsettes av og til ikke f  ør   8-10 dager før kampen, slik at i enhver reise-/overnattingsbestilling må det tas høyde for flytting innenfor angitte rammer. Kampene
spilles vanligvis på kveldstid, avspark normalt mellom kl 16 og 22 (men det forekommer at avspark settes så tidlig som kl. 12). Endring av kampdag innenfor angitte rammer gir
ingen rett til avbestilling/refusjon.

Det tas intet ansvar for kansellerte kamper (helt eller delvis), utsettelser, endring av tidspunkt for avspark etc.; 
utover at ved evt. utsatt kamp vil billettene beholde sin gyldighet. 

INFORMASJON OM KATEGORIENE

KAMPKATEGORI:  Prisene fastsettes  i  henhold til  kampens antatte viktighetsgrad.  Etterhvert
som sesongen utvikler seg, forbeholder klubben seg retten til å justere kategoriene for de enkelte
kampene: En evt. prisendring som følge av dette vil ikke berøre allerede bestilte og bekreftede
billetter.

BILLETTKATEGORI: KAT. 1+:    Midt på hovedtribune eller langside, 1. eller 2. høydeavd. 
    (noen av plassene ikke under tak)

KAT. 1G:   Hovedtribune, 1. eller 2. høydeavdeling (under tak)

KAT. 1L:    Langside, 1. eller 2. høydeavdeling (ikke under tak)

KAT. 2:     Kortside, 1. eller 2. høydeavdeling (Ikke under tak)

KAT. 3:    Kort- eller langside, høyt oppe (Ikke under tak)

VIP-PAKKER: Inkluderer verter/-inner; catering (mat og drikke fra en
time før kampen til en time etter kampen), plasmaskjermer, m.m.
VIP "GOLD": Nederst på hovedtribune (under tak)
VIP "SILVER": 1. rad i annen høydeavdeling på kort- eller langside 

(ikke under tak)
(VIP "PALLADIUM" er ikke tilgjengelig)

Plassene kan bli tildelt hvor som helst innenfor valgt kategori, ingen mulighet til å velge.
Det kan ikke garanteres mer enn to og to plasser ved siden av hverandre, men plasser  
innenfor samme kategori vil, så langt det er mulig, være på samme felt eller i nærheten av
hverandre.  
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INKLUDERT I PRISEN
-Leveringskostnader: Billettene (og evt. bestilte tilleggsprodukter, se nedenfor) leveres på hotellet
-Kupong for et glass vin og en "tapa" pr. person i kafeteriaen på stormagasinet El Corte Inglés
-Kupong for en leskedrikk pr. person på Hard Rock Café Barcelona
-Gratis inngang og velkomstdrink på Casino
-10% rabatt på stormagasinet El Corte Inglés
-10% rabatt på bagasjeoppbevaring "LockerBarcelona"
-5% rabatt på "Futbol Mania Football Megastore"

BETINGELSER

INDIVIDUELLE BESTILLINGER (inntil 10 billetter)
- Bestillingene er bindende og kan ikke refunderes. 

GRUPPEBESTILLINGER (11 billetter eller flere)
- Avbestillingsregler:

o Bestillingene er bindende, men det gis anledning til kostnadsfri avbestilling av inntil 20% av plassene inntil 31 dager før kampen. Ingen refusjon for
avbestillinger utover dette.

o F.o.m. 30 dager før kampen er det ingen refusjon for avbestillinger. 
-    For grupper skal det betales 50% depositum ved bestilling. Restbetaling 30 dager før kampen.

ANNEN INFORMASJON

1. BILLETTUTLEVERING
- Billettene leveres på det hotell som er bestilt for overnatting, i samme navn som hotellbestillingen står på. Prisene inkluderer levering i Barcelona by; for

utenbys levering tilkommer leveringskostnader.

- Utlevering skjer med bud, normalt fredag kveld (eller senest lørdag kl. 13:00 for kamper som går søndag eller på kveldstid lørdag). For kamper som går på
ukedager vil billettene bli levert før kl. 13:00 kampdagen. 

2. BILLETTPRIS
Det gjøres oppmerksom på at prisene på billetter i forsalg med leveringskostnader kan ligge betydelig over den prisen billettene får når de kommer i ordinært
salg (vanligvis 15 dager før kampen). Dette er i tråd med klubbens regelverk for videresalg av billetter. Det vil som regel være billetter tilgjengelig i ordinært
salg - bortsett fra for de aller største kampene - men det kan selvsagt ikke garanteres, og man vil normalt ikke kunne kjøpe mer enn 6 billetter ad gangen (som
kan bli spredt på forskjellige kategorier/steder på stadion).

3. TILGJENGELIGE EKSTRAPRODUKTER
Følgende kan forhåndsbestilles, og leveres hotellet sammen med billettene:

OFFISIELT FC BARCELONA SUPPORTERSKJERF
INNGANGSBILLETT FOTBALLMUSÉET OG OMVISNING CAMP NOU
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4. ADKOMST TIL STADION

Metro: Collblanc (L5, L9 sud), Palau Reial (L3), Maria Cristina (L3)
Reisetid med metro fra sentrum ca. 12-18 min; 5-8 minutters gange fra de forskjellige stasjonene.

Buss: Linjene H6, H8, D20, V5, 54, 75, 157 m.fl. passerer i umiddelbar nærhet av stadion. I forbindelse med større kamper settes det 
også opp direkte skyttelbusser (NB på sistnevnte er ikke vanlige billetter/reisekort gyldige). Reisetid avhengig av linje og trafikkforhold, fra 
sentrum 15-40 minutter.

  Trikk: Linjene T1, T2, T3 (til Avda. de Xile). Reisetid med trikk fra Pl. Francesc Macià ca. 15 min.

Taxi: Reisetid som med buss, eller noe kortere.
Til fots: Avstand fra Pl. Catalunya ca. 3,5 km

Pga. sterk trafikk og stor tilstrømning anbefales det å beregne meget god tid. 
Det er alltid aktiviteter på og ved stadion i forkant av kampen!

Metro anbefales. Mye folk, men raskt, enkelt og billig.
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