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Manchester City-Club Brugge 

UEFA Champions League_Info supporters 
Beste supporter 

Woensdag 03/11/2021 om 20.00u (LT) speelt Club Brugge in het Etihad Stadium in de UEFA 

Champions League tegen Manchester City.  

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

deze verplaatsing. 

Timings (LT) 

Wanneer Wat Waar 

8.00u Parking bussen Gate 7 - stadion 

18.00u Openen stadionpoorten Stadion 

20.00u Manchester City-Club Brugge Stadion 

Tickets 

Tickets zijn reeds verdeeld, dus draag er zorg voor en zorg dat je je ticket bij de hand hebt bij 

aankomst aan het stadion. 

Parking 

Open Poort Kost Lockers 

8.00u Gate 7 (Zone C & D) • Bussen: gratis 

• Auto: 10 pond/dag 

Voor rugzakken 

  

Poorten 

De stadionpoorten openen om 18.00u (LT) en de toegang tot het bezoekersvak is enkel mogelijk via 

Gate 7 – Zone C en D. 

De tickets zijn verdeeld over 3 niveaus, dus het is belangrijk om aan de juiste ingang aan te schuiven 

(L1, L2 of L3) 
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Ingang stadion 

    

Bodysearch Ticket controle 

    

  L1: Blok 113, 114 L2: Blok 212, 213, 214 

L3: Blok 313, 314 

Personen met een handicap 

• Personen met een handicap/beperking komen binnen via ingang L1 en nemen plaats in blok 113 
(in bezoekersvak)  

• Iemand van onze stewards zal jullie begeleiden tot aan jullie plaats. 

• Ingang via Gate 7 

• Catering, EHBO en aangepaste toiletten in het vak 

• Parkeren kan op de parking van de bezoekende bussen, via Gate 7 

• https://www.mancity.com/ticketing-and-hospitality/access#  

Stadioninfo 

    

   

 

https://www.mancity.com/ticketing-and-hospitality/access
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Transport van en naar het stadion (te voet) 

• Veilige wandelroute vanaf 
Manchester Piccadilly Station 

• Volg de Ethihad Campus Banners 

• 25-30 minuten wandelen 

 

 

Transport van en naar het stadion (Openbaar vervoer) 

• Metrolink vanaf het Piccadelly Train station 

• Ticketmachines op elk Metrolink platform 

• Etihad Campus stop is onmiddellijk in “The City Square Fanzone” 

• Bezoekende supporters mogen niet links afdraaien vanaf de Etihad 
Campus Metrolink stop 

• Club Brugge supporters worden aangemoedigd om de metro te 
nemen vanaf het stadscentrum tot het stadion 

• Neem “the Ashton Line” en stap af op de Etihad stop (bij het stadion) 

• (Service elke 12 minuten) 

• Vanaf de Etihad stop moet je rond wandelen naar de ingang (Gate 7) 
op de Ashton New Road 
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Aanbevolen locatie 

  

Locatie Schambles Square 

Wat Publieke ruimte met bars binnen en buiten 

Waar Shambles Square, Manchester M3 1SW (Idem Manchester United) 

Publiek transport • Vanaf het station Picadelly mogelijk om metro te nemen tot aan het 
stadion 

Fan walk Geen fan walk georganiseerd 

Alcohol • Geen gebruik van alcohol in de straten, enkel in de bars 

• In VK is gebruik van alcohol in de straten een criminele daad 

Na de wedstrijd 

• Normaal geen oponthoud in het vak 

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

• De bussen kunnen de parking pas verlaten als ook de wegen rondom het stadion vrij zijn 

Vakken 

1ste ring 2de ring 3de ring PMH 

• Vak 113, 114 

• 686 plaatsen 

• Vak 212, 213, 214 

• 579 plaatsen 

• Vak 313, 314 

• 1435 plaatsen 

12+12 plaatsen 
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Stadionplan 

Omgevingsplan Stadionplan 

  

Stadioninfo 

Wat Info 

Roken • Niet toegelaten (ook geen e-sigaret) 

• Je kan uit het stadion gezet worden 

Alcohol • Geen alcohol in het vak 

• Wie te dronken is, kan uit het stadion verwijderd worden of zelfs 
gearresteerd 

Vlaggen en banners • Max. 2m x 1m 
o Geen stokken toegelaten 
o Geen vlaggen van andere landen 
o Vlaggen mogen op de eerste 2 rijen van het vak geplaatst 

worden 

Megafoon Niet toegelaten! 

Trommel 1 toegelaten 

Holdback Normaal worden we niet opgehouden in het vak – Op beslissing politie 
kan dit wijzigen 

Mondmasker • Verplicht op openbaar vervoer 

• Niet verplicht in het stadion 

Net • Geen net aanwezig voor het vak 

Betaalmiddel • Enkel met kaart (bancontact of visa –Cashless payment) 
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Handtassen en rugzakken Verboden items Free Wifi 

   

 


