PROGRAMA SEGUIDORS DESPLAÇAMENT AMB EL BARÇA LASSA A

COLÒNIA

FINAL4 VELUX EHF CHAMPIONS LEAGUE

DIVENDRES 31 DE MAIG 2019
15:00 h:

Presentació a l’aeroport de Barcelona (Terminal 2), als mostradors de facturació.
Una persona de l’àrea de Viatges del FCB us entregarà la documentació.
Sortida de l’avió xàrter X3-8929 amb destinació a l’aeroport de Colònia.
Arribada prevista a l’aeroport i trasllat a l’hotel.
Check in a l’hotel.

16:30 h:
18:55 h:

DISSABTE 1 DE JUNY 2019
Esmorzar a l’hotel. Dia lliure
Semifinal 1: Telekom Veszprem HC vs PGE Vive Kielve
Semifinal 2: FC Barcelona Lassa vs HC Vardar

15:15 h:
18:00 h:

DIUMENGE 2 DE JUNY 2019
12.00 h:
A confirmar:
20:00 h:
22:30 h:
00:20 h:

Esmorzar i check out de l’hotel.
Trasllat de l’hotel al pavelló Lanxess Arena per presenciar el partit pel 3er i 4rt lloc.
que comença a les 15:15 hores. La Final es juga a les 18:00 hores.
Final del partit. Recollida al punt de trobada i trasllat en autocar fins a l’aeroport.
Sortida del vol xàrter MLT665 juntament amb l’ EQUIP, amb destinació a Barcelona.
Arribada prevista a Barcelona i fi dels nostres serveis. Terminal 2.

Preu SOCI FC Barcelona

580 €

Preu Penyista i/o “Amics de l’handbol”

699 €

***suplement de 140 € per habitació doble d’ús individual

EL NOSTRE PREU INCLOU






Vol xàrter.
Habitació doble en hotel de 4*
Trasllats aeroport – hotel / hotel - pavelló – aeroport.
Assegurança bàsica de viatge.
Assistència durant el viatge.

ENTRADA NO INCLOSA
100% de despeses si es cancel·la la reserva. Places limitades
Possibilitat contractació assegurança de cancel·lació de viatge (sol·licitar el mateix dia de la reserva)
Horaris de vols subjectes a confirmació
Els menors de 18 anys hauran de viatjar acompanyats d’un adult.
Indispensable presentar el DNI per accedir a l’avió.

COMPRAR

PROGRAMA SEGUIDORS DESPLAÇAMENT AMB EL BARÇA LASSA A

COLÒNIA

FINAL4 VELUX EHF CHAMPIONS LEAGUE

DIVENDRES 31 DE MAIG 2019
15:00 h:
16:30 h:
18:55 h:

Presentació a l’aeroport de Barcelona (Terminal 2), als mostradors de facturació.
Una persona de l’àrea de Viatges del FCB us entregarà la documentació.
Sortida de l’avió xàrter X3-8929 amb destinació a l’aeroport de Colònia.
Arribada prevista a l’aeroport i trasllat al centre de la ciutat.

DIUMENGE 2 DE JUNY 2019
A confirmar:
20:00 h:
22:30 h:
00:20 h:

Trasllat del centre al pavelló Lanxess Arena.
Final del partit. Recollida al punt de trobada i trasllat en autocar fins a l’aeroport.
Sortida del vol xàrter MLT665 juntament amb l’ EQUIP, amb destinació a Barcelona.
Arribada prevista a Barcelona i fi dels nostres serveis. Terminal 2.

Preu SOCI FC Barcelona

350 €

Preu Penyista i/o “Amics de l’ handbol”

495 €

EL NOSTRE PREU INCLOU





Vol xàrter.
Trasllats aeroport – centre ciutat / centre ciutat - pavelló – aeroport.
Assegurança bàsica de viatge.
Assistència durant el viatge.

ENTRADA NO INCLOSA
100% de despeses si es cancel·la la reserva. Places limitades
Possibilitat contractació assegurança de cancel·lació de viatge (sol·licitar el mateix dia de la reserva)
Horaris de vols subjectes a confirmació.
Els menors de 18 anys hauran de viatjar acompanyats d’un adult.
Indispensable presentar el DNI per accedir a l’avió.

COMPRAR

