PROGRAMA SEGUIDORS DESPLAÇAMENT VOL XÀRTER
MANCHESTER

EUROPA LEAGUE 2022/2023

INFORMACIÓ ENTRADES FC BARCELONA DESPLAÇAMENTS
Obrim les diverses opcions de desplaçament per aquest partit, però encara
no disposem de la informació sobre les entrades.
contactarem amb totes les reserves per estricte ordre de reserva per
informar-los sobre el preu i oferir-los entrades a través de FC Barcelona
Desplaçaments.
La comunicació serà via correu electrònic al e-mail introduït a la reserva i
en el cas de no rebre confirmació dins del termini establert, es passarà a la
següent reserva.
Barcelona Desplaçaments, informarem a la resta de viatgers que poden
sol·licitar les seves entrades a través de la pàgina web del club.
ades assignat a FC Barcelona Desplaçaments és
nostre.
Els recordem, per últim, que el pagament de les entrades únicament es pot
fer via transferència bancària, presencialment a
Desplaçaments al Spotify Camp Nou o en el mètode de pagament indicat
en la comunicació.

PROGRAMA SEGUIDORS DESPLAÇAMENT VOL XÀRTER
MANCHESTER

EUROPA LEAGUE 2022/2023

DIJOUS 23 DE FEBRER DE 2023
HORARIS PENDENTS DE CONFIRMACIÓ

Matí:

20.00h

Nit:

Barcelona.
Sortida en vol xàrter amb destinació a
de Manchester.
Arribada prevista a Manchester i trasllat al centre de la ciutat.
Temps lliure per a conèixer la ciutat.
(Hora local) Partit d
League entre els equips Manchester United i el FC
Barcelona.
Final del partit i t
DIVENDRES 24 FEBRER. Arribada a Barcelona i fi dels nostres serveis.

PREU SOCI
PREU PENYISTA
PREU ENTRADA informació encara no disponible

309 euros
380 euros
---

30.900 Barçapunts
38.000 Barçapunts
---

EL NOSTRE PREU INCLOU:
➢
➢
➢
➢
➢

xàrter: Barcelona Manchester Barcelona.
Trasllats aeroport-centre ciutat i estadi-aeroport.
Assegurança de viatge.
Assistència durant el viatge per part del personal FC Barcelona.
3.090/ 3.800 Barçapunts segons import pagat.

Data límit inscripció sense entrada: 20 de febrer a les 12:00 hores o fins exhaurir places.
Data límit inscripció amb entrada: pendent confirmació.
SORTIDA GARANTIDA. PLACES LIMITADES.
RESERVES AMB BARÇAPUNTS LIMITADES.
major d edat.
Autorització necessària si un menor
viatja amb un adult diferent al seus pares o tutors legals.
Imprescindible presentar el PASSAPORT
espai Schengen).
100% de despeses de cancel·lació un cop realitzada la reserva.
Possibilitat contractació assegurança cancel·lació de viatge (sol·licitar el mateix dia reserva).

COMPRAR

