PROGRAMA SEGUIDORS DESPLAÇAMENT AUTOCAR
VITÒRIA

LLIGA 2021/2022

DIUMENGE 23 DE GENER 2022
04:30 H
05:00 H
12:15 H
21:00 H
22:45 H
06:00 H:

Presentació al pàrquing del Camp Nou (accés 14).
Vitòria.
Arribada prevista a Vitòria.
Temps lliure per a conèixer la ciutat.
Partit de lliga entre els equips Deportivo Alavés i el FC Barcelona.
Final del partit.
Trasllat en autocar fins a Barcelona.
DILLUNS 24 DE GENER. Arribada prevista a Barcelona i fi dels nostres
serveis

PREU SOCI
PREU PENYISTA
PREU ENTRADA (zona visitant)

37 euros
49 euros
65 euros

3.700 BarçaPunts
4.900 BarçaPunts
---

EL NOSTRE PREU INCLOU:
➢
➢
➢
➢
➢

Vitòria Barcelona.
Assegurança de viatge.
Assistència durant el viatge per part del personal FC Barcelona.
370 / 490 Barça
Aparcament gratuït al Camp Nou

Data límit inscripció amb entrada: dilluns 17 de gener a les 20:00h o fins a exhaurir places/entrades.
o fins exhaurir places.
SORTIDA GARANTIDA. PLACES I ENTRADES LIMITADES.
És indispensable la presentació del DNI per ac
100% de despeses de cancel·lació un cop feta la reserva.

COMPRAR
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LLIGA 2021/2022

INFORMACIÓ IMPORTANT
per FC BARCELONA DESPLAÇAMENTS, basant-se en causes concretes i objectives.
En concret, i a causa de la crisi sanitària provocada per la COVID-19
les resolucions
de la Generalitat de Catalunya, i normativa aplicable, amb la finalitat de garantir les mesures de
seguretat sanitàries de les persones que comparteixin mitjà de transport, és imprescindible que
les persones que viatgin amb els mitjans de transports utilitzats pels desplaçaments organitzats
pel FC BARCELONA, presentin un certificat COVID, emès en suport digital o en paper, que acrediti
alguna de les circumstàncies següents:
a) Que a la persona titular se li ha administrat la pauta vacunal completa contra la COVIDautoritzades (certificat de vacunació).
b)
COVID-19 realitzada en les últimes 72 hores en el cas de les proves RT-PCR i en les
c)

-19 en els darrers sis mesos després
d un resultat positiu obtingut mitjançant una prova diagnòstica considerada vàlida per
l autoritat competent (certificat de recuperació).

reemborsament del preu del viatge ni a cap altra compensació. Aquesta informació no serà en cap
cas registrada en cap fitxer.
Tots els nostres viatgers estan sotmesos al reglament de FC Barcelona Desplaçaments, que
accepten en el moment de fer la compra del viatge. Seran causa de pèrdua permanent del dret de
viatjar a través de FC BARCELONA DESPLAÇAMENTS l incompliment de qualsevol de les normes de
seguretat recollida en aquest Reglament i/o de les indicacions facilitades ja sigui pel Club i/o per
les autoritats competents.

