PROGRAMA SEGUIDORS DESPLAÇAMENT VOL XÀRTER + HOTEL
ISTANBUL

TURKISH ARLINES EUROLEAGUE BASKETBALL

DIJOUS 02 DE DESEMBRE DE 2021
HORARIS PENDENTS DE CONFIRMACIÓ
Matí:

Presentació
de Barcelona.
Sortida en el vol
quip amb destinació Istanbul.
Hora local. Arrivada prevista a

.

DIVENDRES 03 DE DESEMBRE DE 2021
.
Dia lliure per conèixer la ciutat.
Tarda: Trasllat al Pavelló Sinan Erdem Dome.
Inici del partit TURKISH AIRLINES EUROLEAGUE entre els equpis Anadolu Efes S.K. i Barça.
Final del partit. Trasllat a l hotel.

DISSABTE 04 DE DESEMBRE DE 2021
Sortida del vol xarter
avió de l
Arribada a Barcelona i fi dels nostres serveis.

a Barcelona.

PREU SOCI A PARTIR DE
PREU PENYISTA A PARTIR DE
PREU NO SOCI
SUPLEMENT HABITACIÓ INDIVIDUAL

525 euros
550 euros
580 euros
60 euros

EL NOSTRE PREU INCLOU:
➢
➢
➢
➢
➢
➢

xarter amb equip Barcelona Istanbul Barcelona
Trasllats aeroport/hotel, hotel/pavello, pavello/hotel, hotel/aeroport.
Estada de 2 nit en hotel 4*, régim d
base habitació doble.
Entrada pel partit..
Assegurança de viatge.
Assistencia durant el viatge per part del personal FC Barcelona.

: divendres 26 de novembre o fins esgotar les places
SORTIDA GARANTIDA. PLACES LIMITADES.
Indispensable presentar el PASSAPORT per accedir a l avió i LA PAUTA COMPLETA DE VACUNACIÓ CONTRA LA COVID
100% de despeses de cancel·lació un cop feta la reserva.
Els menors de 18 anys han de viatjar acompanyats per un adult.
, els horaris dels vols queden subjectes a decisions esportives.

COMPRAR
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INFORMACIÓ IMPORTANT
REQUISITS ENTRADA A TURQUIA
COVID-19 Prova requerida: els passatgers de 12 anys o més que no hagin estat a l'Afganistan, Bangla Desh,
Brasil, Egipte, Índia, Iran, Nepal, Pakistan, Sud-àfrica o Sri Lanka en els últims 14 dies han de tenir un
certificat de prova de PCR negatiu obtingut dins el últimes 72 hores abans de l'arribada o un resultat negatiu
de la prova ràpida d'antigen obtingut dins les 48 hores anteriors a l'arribada. Als passatgers se'ls negarà
l'entrada si no tenen un resultat negatiu en la prova.
Els passatgers poden estar subjectes a proves a l'arribar i han d'estar en quarantena a la seva residència
durant 14 dies si reben un resultat positiu. La quarantena pot finalitzar el dia 10 si es presenta una prova de
PCR negativa.
Això no s'aplica a:
Ciutadans serbis i hongaresos titulars d'un certificat de vacunació expedit pel seu país, inclosos els
menors acompanyants de 17 anys o menys;
Passatgers que tinguin evidència que van ser completament vacunats contra Covid-19 a l'mínim 14
dies abans de l'arribada;
Passatgers que s'hagin recuperat completament de Covid-19 en els últims 6 mesos;
Membres de la tripulació; o
Passatgers en trànsit.
COVID-19 Prova requerida: els passatgers de 12 anys o més que hagin estat a l'Afganistan, Bangla Desh,
Brasil, Egipte, Índia, Iran, Nepal, Pakistan, Sud-àfrica o Sri Lanka en els últims 14 dies han de tenir una prova
de PCR negativa obtinguda dins de les 72 hores anteriors a l'arribada. Als passatgers se'ls negarà l'entrada si
no tenen un certificat de prova negatiu.
Això no s'aplica a:
Ciutadans serbis i hongaresos titulars d'un certificat de vacunació expedit pel seu país, inclosos els
menors acompanyants de 17 anys o menys; o
Membres de la tripulació.
COVID-19 Formulari requerit: els passatgers majors de 6 anys han d'enviar un formulari d'entrada
(https://register.health.gov.tr/) a Turquia complet (Türkiye'ye giris fórmules) dins de les 72 hores anteriors a
la sortida. Els passatgers han de tenir un formulari complet ja sigui com una còpia impresa o en un
dispositiu mòbil a la seva arribada.
Això no s'aplica als passatgers en trànsit ni als membres de la tripulació.
COVID-19 Formulari requerit: els passatgers han de completar un formulari de localització de passatgers
abans de la sortida.
COVID-19 Es requereix mascareta: els passatgers han d'usar una mascareta quirúrgica durant tot el viatge.
Això no s'aplica a nens menors de 6 anys.
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COVID-19 Prova i quarantena a l'arribada: els passatgers poden estar subjectes a una prova de PCR a la
seva arribada. Si es rep un resultat positiu, el passatger s'ha de posar en quarantena durant 14 dies en una
direcció que hagi proporcionat. Els passatgers poden realitzar una prova de PCR el dia 10 de el període de
quarantena i, sempre que es rebi un resultat negatiu, la quarantena finalitzarà. Als passatgers identificats
amb la variant Delta només se'ls permetrà finalitzar la quarantena el dia 14, sempre que es rebi un resultat
negatiu d'una prova de PCR.
COVID-19 Quarantena a l'arribada: els passatgers de 6 anys o més que hagin estat al Brasil, Nepal, Sudàfrica o Sri Lanka en els últims 14 dies han d'estar en quarantena durant 14 dies a la seva arribada a
l'allotjament aprovat pel govern per la seva compte. Els passatgers han de tenir un comprovant de
pagament per la seva quarantena en un hotel de govern. La quarantena pot acabar el dia 14 si es rep un
resultat negatiu d'una prova de PCR. Si es rep un resultat positiu, el passatger serà traslladat a aïllament.
Això no s'aplica a:
1. Ciutadans serbis i hongaresos, inclosos els menors acompanyants de 17 anys o menys; o
2. Membres de la tripulació.
COVID-19 Quarantena a l'arribada: els passatgers de 6 anys o més que hagin estat a l'Afganistan en els
últims 14 dies han d'estar en quarantena durant 10 dies a la seva arribada a l'allotjament aprovat pel govern
al seu càrrec. Els passatgers han de tenir un comprovant de pagament per la seva quarantena en un hotel
de govern. Els passatgers poden realitzar una prova de PCR el dia 7 de el període de quarantena i, sempre
que es rebi un resultat negatiu, la quarantena finalitzarà.
Això no s'aplica a:
1. Ciutadans serbis i hongaresos, inclosos els menors acompanyants de 17 anys o menys; o
2. Nacionals de l'Afganistan que tinguin un permís de residència o de treball vàlid emès per Turquia.
Aquests passatgers s'han de posar en quarantena a la seva adreça de residència;
3. Nacionals de Turquia. Aquests passatgers s'han de posar en quarantena a la seva adreça de
residència; o
4. Membres de la tripulació.
COVID-19 Quarantena a l'arribada: els passatgers de 6 anys o més que hagin estat a Bangla Desh, l'Índia o el
Pakistan en els últims 14 dies s'han de posar en quarantena a la seva residència o en una direcció que hagin
proporcionat durant 10 dies en arribar. La quarantena pot finalitzar sempre que es rebi un resultat negatiu
d'una prova de PCR el dia 10 de el període de quarantena. Els passatgers que prenguin un descans de PCR el
dia 10 de el període de quarantena han de romandre en quarantena durant altres 14 dies. Si es rep un
resultat positiu, els passatgers estaran subjectes a les regles estipulades per les autoritats pertinents.
Això no s'aplica a:
1. Passatgers que tinguin un resultat de prova de PCR negatiu obtingut dins de les 72 hores anteriors a
l'arribada;
2. Passatgers amb prova que han rebut 2 dosis de la vacuna Covid-19 i han passat a l'mínim 14 dies
des de l'última dosi; o
3. Membres de la tripulació.
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REQUISITS ENTRADA A ESPANYA
Es requereix el formulari Covid-19: els passatgers han de completar el formulari de control de salut de FCS
48 hores abans de la sortida (https://www.spth.gob.es/) i presentar el codi QR generat en format digital o
imprimir el codi QR en un paper. Els passatgers que completin el formulari des de l'aplicació mòbil de SpTH
també rebran un correu electrònic que poden imprimir. No s'accepten formularis en paper. És obligatori
presentar el codi QR abans de l'embarcament i a l'arribada a Espanya.
Prova Covid-19 requerida: els passatgers han de tenir un dels següents documents o seran subjectes a una
prova de PCR dins de les 48 hores posteriors a l'arribada i se'ls imposarà
1. Un resultat negatiu de la prova d'amplificació d'àcids nucleics (RT-PCR, RT-LAMP, TMA) provat dins
de les 72 hores anteriors a l'arribada;
2. Un resultat negatiu de la prova ràpida d'antigen analitzat dins de les 48 hores anteriors a l'arribada;
3. Un certificat de vacunació que acrediti que han estat completament vacunats a l'mínim 14 dies
abans de el viatge; o
4. Un certificat de recuperació que demostri que s'han recuperat de Covid-19. El certificat de
recuperació ha d'incloure la data de la primera prova positiva, que ha de ser entre 180 dies i 11 dies
abans de el viatge.
El certificat de la prova ha d'estar en anglès, espanyol, francès o alemany (però, s'accepten altres idiomes) i
en paper o en format electrònic. També ha de contenir el nom de l'passatger, identificador personal com
passaport o número d'identificació o la data de naixement de l'passatger, data de la prova, identificació i
dades de contacte de centre que va realitzar l'anàlisi, tècnica utilitzada i resultat negatiu de la prova.
Això no s'aplica a:
Passatgers menors de 12 anys;
Membres de la tripulació;
Passatgers que viatgin des dels següents països / regions, això també inclou als passatgers que
viatgin des dels següents països / regions que transitaran per un altre país (sempre que romanguin
en l'àrea de trànsit) abans d'arribar a Espanya:
o Austràlia, Canadà, Xile, Xina, Hong Kong, Jordània, Corea de Sud, Kuwait, Liechtenstein,
Macau, Malta, Nova Zelanda, Qatar, Rwanda, Aràbia Saudita, Singapur, Suïssa, Taiwan,
Ucraïna o l'Uruguai;
o
o Dinamarca, excloses les regions de Hovedstaden, Nordjylland i Sjælland;
o Finlàndia, excloses les regions d'Hèlsinki-Uusimaa, Etelä-Suomi, Länsi-Suomi i Pohjois-ja
Itä-Suomi;
o França: excepte Provença-Alps-Costa Blava, Alvèrnia Roine-Alps, Borgonya-Franc Comtat,
Centre - Val de Loire, Corse, Grand Est, Ile-de-France i Pays de la Loire;
o Grècia, excepte Anatoliki Makedonia-Thraki, Dytiki Ellada, Dytiki Makedonia, Ionia Nisia,
Kentriki Makedonia, Notio Aigaio, Peloponnisos, Thessalia, Attiki, Ipeiros, Kriti i Sterea
Ellada;
o Itàlia, excloses les regions de Basilicata, Calàbria, Marche, Sicília, Toscana, Campània,
Emília-Romanya, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Ligúria, Llombardia, Província Autònoma vaig
donar Bolzano / Bozen, Ligúria i Veneto;

PROGRAMA SEGUIDORS DESPLAÇAMENT VOL XÀRTER + HOTEL
ISTANBUL

TURKISH ARLINES EUROLEAGUE BASKETBALL

Noruega, excepte Oslo, Troms og Finnmark, Viken, Agder, Innlandet, Møre og Romsdal, Nordland,
Rogaland, Trøndelag i Vestfold og Telemark.
Els passatgers també podran viatjar en cas que el resultat de la prova de PCR sigui permanentment positiu,
sempre que s'hagin recuperat de Covid-19 i tinguin els següents documents:
Un certificat de prova de PCR obtingut dins de les 72 hores anteriors a l'arribada;
Un informe mèdic que indiqui que Covid-19 es resol tot i el resultat positiu de la prova de PCR. Aquest
informe mèdic ha d'estar redactat en espanyol o anglès i ha de contenir la següent frase: "El Sr. / Sra.
XXXXXXX pot viatjar en avió ja que no transmet Covid-19 malgrat la seva PCR positiu" ("Dret / Dª XXXXXXXX
pot viatjar en avio, al no ser contagiós / a, tot de presentar una PCR positiva de Covid-19 ").
Es requereix máscara Covid-19 : els passatgers mes grans de 6 anys han de portar una mascareta durant la
duració del seu vol,
Avis Covid-19 : S
als passatgers buscar mes informació en aquest enllaç abans de viatjar a
Catalunya : https://web.gencat.cat/en/activem/restriccions-territorials/catalunya
REQUISITS ENTRADA PAVELLÓ SINAN ERDEM DOME
-

Presentar QR certificat de vacunació.

