
 

 

INFORMACIÓ ENTRADES FC BARCELONA DESPLAÇAMENTS 

 

Obrim les diverses opcions de desplaçament per aquest partit, però encara no 
disposem de la informació sobre les entrades.  

Per aquest motiu, els dies previs a la sol·licitud d’entrades per als socis, 
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.  

Així mateix, una vegada esgotem la quantitat d’entrades assignades a FC 
Barcelona Desplaçaments, informarem a la resta de viatgers que poden 
sol·licitar les seves entrades a través de la pàgina web del club.  

Donat que el nombre d’entrades assignat a FC Barcelona Desplaçaments és 
limitat, no podem garantir que tots els viatgers disposin d’entrada a través 
nostre.  

Els recordem, per últim, que el pagament de les entrades únicament es pot fer 
via transferència bancària o presencialment a l’oficina de FC Barcelona 
Desplaçaments al Camp Nou. 

 

 

 

PROGRAMA SEGUIDORS DESPLAÇAMENT 
 
AMB EL FC BARCELONA A  

 
 

PSV EINDHOVEN                        CHAMPIONS 2018/2019 



 

 

DIMECRES 28 DE NOVEMBRE DEL 2018 
HORARIS PENDENTS DE CONFIRMACIÓ 

 

 Presentació a l’aeroport de Barcelona.  

MATÍ: Sortida en vol xàrter amb destinació Holanda (aeroport pendent de confirmar).  

 Arribada prevista a Holanda i trasllat al centre d’Eindhoven. 
 Temps lliure per a conèixer la ciutat.  
 Trasllat a l’estadi Philips Stadion. 

21.00 H: Partit de Champions League entre els equips PSV Eindhoven i el FC Barcelona. 
 Final del partit. Trasllat cap a l’aeroport per sortir en el vol xàrter amb destinació a 

Barcelona. 

NIT:  29 DE NOVEMBRE. Arribada prevista a Barcelona i fi dels nostres serveis. 
 

 
 

PREU SOCI  196  euros 19.600 FCBPunts 

PREU PENYISTA / CARNET DE COMPROMÍS 238  euros 23.800 FCBPunts 

PREU ENTRADA ENCARA NO DISPONIBLE --  
 

EL NOSTRE PREU INCLOU: 

 Bitllet d’avió xàrter Barcelona – Holanda – Barcelona.  
 Trasllats aeroport/centre ciutat i centre ciutat/estadi/aeroport 
 Assegurança de viatge. 
 Assistència durant el viatge per part del personal FC Barcelona. 
 “Obsequi FC Barcelona”. 
 1.960 / 2.380 FCB Punts en funció de l’import pagat. 

 

Data límit inscripció: dimarts 27 de novembre a les 10.00h o fins a exhaurir places. 
SORTIDA GARANTIDA. PLACES I ENTRADES LIMITADES.  

Els menors de 18 anys hauran de viatjar acompanyats d’un adult. 
Indispensable presentar el DNI per accedir a l’avió. 100% de despeses de cancel·lació un cop feta la reserva. 

Possibilitat contractació assegurança de cancel·lació de viatge (sol·licitar el mateix dia de la reserva).  

 

  COMPRAR 

PROGRAMA SEGUIDORS DESPLAÇAMENT – VOL XÀRTER 

 EINDHOVEN              CHAMPIONS LEAGUE 2018/2019 

https://fcbarcelona.halconviajes.com/?idioma=CA-es&idPro=056

