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GALATASARY-Club Brugge 

UEFA Champions League_ GALATASARY-Club Brugge_Info supporters 
 

Beste supporter 

Dinsdag 26/11/2019 om 20.55u (Lokale tijd) speelt Club Brugge in de Turk Telekom Arena in de UEFA 

Champions League tegen GALATASARY.  

We maken met 800-tal supporters de verplaatsing naar GALATASARY om onze ploeg naar de 

overwinning in de Champions League te schreeuwen.  

Via deze weg willen we jullie de laatste info bezorgen die wij ontvangen hebben met betrekking tot 

deze verplaatsing. 

Timings 

Wanneer Wat Waar 

16.00u (LT) Afspraak aan het (vrijblijvend) meeting point Sultanahmet plein 

17.00u (LT) Vertrek bussen naar het stadion Sultanahmet plein 

17.55u (LT) Openen stadionpoorten Stadion 

20.55u (LT) Wedstrijd GALATASARY-Club Brugge Stadion 

Tickets 

Iedereen moet een geldig ticket in zijn bezit hebben om op de bezoekersparking en in het 

bezoekersvak te komen. Dit betekent een ticket in het vak 418, 419, 420 of 421. 

Deze tickets worden ter plaatste, in Istanbul, verdeeld op basis van de inschrijvingslijst. 

De mogelijke momenten en locaties waar de tickets kunnen opgehaald worden zijn:  

Datum Tijd Waar 

25/11/2019 15.00u-17.00u Hotel Radisson Blu Vadistanbul; Ayazaga Mh. Cendere 
Cad. 1A Apt. No. 109/A, 34396 Sariyer 

25/11/2019 19.00u-21.00u Hotel Miss Istanbul Hotel & Spa : Hoca Paşa Mahallesi, 
Darüssade Sk. No. 3, 34110 Sirkeci Fatih İstanbul, 
Fatih, 34110 Istanbul, Turkije 

26/11/2019 13.00u-14.00u Hotel Radisson Blu Vadistanbul; Ayazaga Mh. Cendere 
Cad. 1A Apt. No. 109/A, 34396 Sariyer 

26/11/2019 15.00u-16.30u Meeting point Sultanahmet Place – Aya Sophia – Blue Mosk 
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Meeting point 

Er is geen officieel meeting point, maar er is wel een mogelijkheid om met ingelegde bussen, vanaf 

het Sultanahmet Plein – Aya Sophia – Blue Mosk, de verplaatsing te maken naar het stadion. 

Deze bussen rijden tot aan het stadion en daar wordt er een drop off voorzien bij het bezoekersvak. 

Na de wedstrijd komen de bussen terug naar het meeting point. 

Belangrijke info ivm dit meeting point en de ingelegde bussen: 

Locatie Sultanhamet plein – Aya Sophie – Blue Mosk 

Oude naam Hippodroom 

Prijs €5/pp (heen en terug inbegrepen) 

Ticket Belangrijk dat iedereen die op de bus stapt ook een ticket 
heeft 

Na de wedstrijd Na de wedstrijd rijden de bussen terug tot het meeting point 

Afstand meeting point tot stadion 45 minuten tot 1 uur rijden 

Verzamelen om  16.00u 

Vertrek bussen 17.00u 

 

Toegang tot het stadion 

• De toegang tot het stadion is mogelijk vanaf 17.55u. Dit kan via poorten  11 en 12. 

• Bij de toegang zijn er verschillende controles door stewards en politie 
Personen met een handicap 

Personen met een handicap/beperking kunnen geen plaats nemen in het bezoekersvak. Zij moeten  

innegaan via de West-tribune, Gate VIP3. 
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Openbaar vervoer 

Vanuit Galatasaray wordt afgeraden om elke publiek transport te gebruiken in aanloop naar en na de 

wedstrijd. Wil je toch op eigen wijze de verplaatsingen maken, dan wordt aangeraden om dit te doen 

via de erkende taxi’s. 

Na de wedstrijd 

• Na de wedstrijd worden we een minstens 30 minuten opgehouden, tenzij de omstandigheden 
rondom het stadion niet veilig zijn om het vak onmiddellijk te verlaten. 

• Vanaf het vak kunnen we, via dezelfde weg als bij aankomst, terug naar de drop off-zone om van 
daaruit te vertrekken. 

Vakken 

De vakken 418, 419, 420 en  421 bevinden zich op de bovenring van het stadion, meerbepaald op de 

4de verdieping.  

Deze vakken liggen binnen één sector en zijn omgeven door glas vooraan en aan de zijkant. 

  

Food & Beverage 

• In het stadion kan je enkel betalen met de Turkse Lira, de kostprijs van de F&B varieert tussen de 
5 en 35 Turkse Lira 

• Er wordt een assortiment van warme en kouden dranken voorzien, deze zijn wel allen alcoholvrij 

• Het assortiment Food bestaat uit Toasten, worsten en koeken 

Stadioninfo 

Roken • Roken is niet toegelaten in het stadion 

• Er is ook geen mogelijkheid om het stadion te verlaten om te raken 

Alcohol • Geen alcohol in het stadion 

• Personen die te dronken zijn, kunnen geweigerd worden 

Rugzakken • Rugzakken en handtassen zijn niet toegelaten 
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• Er is ook geen mogelijkheid om deze op te bergen 

Megafoon 1 megafoon toegelaten 

Trommel 1 trommel toegelaten 

Powerbank Niet toegelaten 

Vlaggen en 
banners 

• Enkel vlaggen met verbondenheid met Club Brugge 

• Vlaggen en banners mogen niet groter zijn dan 1,5m x 1m 

• Vlaggen worden ter plaatse gecontroleerd door de politie en krijgen daar de 
toestemming 

• Vlaggenstokken zijn niet toegelaten 

Verboden en toegelaten voorwerpen 

• Voorwerpen die in beslag genomen worden, worden niet teruggegeven 
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Toegangsweg 
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Stadionplan 

 

 

 


