STADION ENERGA GDAŃSK
INFORMACJE DLA ZWIEDZAJĄCYCH

DOJAZD I MIEJSCA PARKINGOWE:

zwiedzanie zapraszamy do FUN ARENY – Centrum
Rekreacyjno - Sportowego Stadionu Energa Gdańsk.

1. Na

2. Parking P3a – dla autokarów, samochody osobowe – parkingi P1,

P3, P4 (Pierwsze 30 min. bezpłatne, pierwsza godzina 2zł, każda
następna 3zł. Nieopłacenie biletu parkingowego to koszt 95 zł).
Płatności można dokonać w automatycznej kasie parkingowej,
znajdującej się na terenie parkingu.
3. Na Stadion można również dotrzeć transportem miejskim.

Z centrum Gdańska można dojechać tramwajem numer 10 lub numer
7, w Gdańsku Wrzeszczu autobusem numer 158. Nazwa przystanku
docelowego to „Stadion Energa Gdańsk” z którego wejście na teren
stadionu odbywa się bramą numer 11 (od strony ul. Uczniowskiej).
PRZEBIEG ZWIEDZANIA:

1. Wycieczki rozpoczynają się przy głównej recepcji FUN ARENY. Na

zwiedzanie należy przeznaczyć około godziny.
2. Zawarta w potwierdzeniu rezerwacji godzina zwiedzania Stadionu,

to godzina rozpoczęcia wycieczki. Prosimy o pojawienie się 10 minut
przed wskazanym czasem.
3. Prosimy o punktualność, w przypadku opóźnienia wycieczka

może zostać skrócona, przeniesiona na kolejną godzinę lub
anulowana w przypadku dużej liczby grup zapisanych danego
dnia.
4. W przypadku jakichkolwiek opóźnień związanych z przybyciem

grupy na zwiedzanie bądź anulacją wycieczki, prosimy o informację.

5. Oprócz zakupu wejściówki na zwiedzanie z przewodnikiem można

nabyć również bilet na Punkt Widokowy.
6. Na trasie zwiedzania jest ponad sto schodów, dlatego zalecamy

założyć wygodne obuwie, a takie rzeczy jak torby, plecaki czy wózki
polecamy zostawić w recepcji.
7. Zwiedzanie odbywa się wyłącznie w towarzystwie prowadzącego

wycieczkę przewodnika, nie należy odłączać się od grupy.
W przypadku zgubienia się postaraj skontaktować się z najbliższą
osobą z obsługi stadionu lub innym przewodnikiem.
8. Toalety dla zwiedzających znajdują się w okolicy recepcji. Na

trasie wycieczki toalety będą nieczynne.

ZASADY REZERWACJI I PŁATNOŚCI:
1. Ceny biletów na zwiedzanie z przewodnikiem:
• bilet normalny – 21 zł
• bilet ulgowy – 15 zł
•

bilet rodzinny – 42 zł (2 osoby dorosłe + 2 dzieci)
Przy grupie powyżej 15 osób, obowiązują bilety grupowe:

•

bilet grupowy normalny – 17 zł
• bilet grupowy ulgowy – 14 zł
Na 10 podopiecznych jeden opiekun może wejść za darmo.

Ceny biletów na punkt widokowy:
• bilet normalny – 13 zł
• bilet ulgowy/grupowy –8 zł
•
bilet rodzinny – 26 zł (2 osoby dorosłe + 2 dzieci)
Dodatkowo w kasie Stadionu Energa Gdańsk można zakupić Bilet
Wspólny, czyli bilet uprawniający do wejścia na Stadion Energa
Gdańsk i do Centrum Hewelianum z jedną wejściówką. Ceny biletów
(oferta dla osób indywidualnych):
•

bilet normalny – 28 zł

•

bilet ulgowy – 23 zł

• bilet rodzinny – 62 zł

Bilet ulgowy przysługuje: osobom poniżej 18 roku życia, uczniom
i studentom poniżej 26 roku życia, emerytom i rencistom, osobom
z niepełnosprawnościami oraz ich opiekunom.
Bezpłatne wejście: dzieci do lat 4, licencjonowani przewodnicy i piloci
wycieczek za okazaniem uprawnień.
2. Płatności za zwiedzanie dokonuje się bezpośrednio przed

wejściem na wycieczkę w recepcji głównej FUN ARENY, skąd
zaczyna się zwiedzanie Stadionu.
3. Do wystawienia faktury VAT niezbędne jest przekazanie pełnych

danych już na etapie dokonywania zamówienia lub zakupu biletów.
4. Istnieje możliwość zorganizowania wycieczki anglojęzycznej na

wyłączność. Opłata za tę usługę to 150 złotych. Więcej informacji pod
numerem telefonu: 58 768 84 44.

5. Rezerwacji grupowych można dokonywać przy liczbie od 15 do 45

uczestników. Przy większej liczbie osób dana wycieczka jest dzielona
na dwie mniejsze grupy.
6. Godziny wycieczek:

w okresie od maja do końca września przez cały tydzień, od
poniedziałku do niedzieli w godzinach 10:00-18:00 (godzina
rozpoczęcia ostatniej wycieczki)
•

w okresie od października do końca kwietnia, od wtorku do
niedzieli w godzinach od 10:00 do 16:00 (godzina rozpoczęcie
ostatniej wycieczki).
•

7. Rezerwacji wycieczek można dokonywać przez cały tydzień

w godzinach od 10:00 do 22:00:
•

pod numerem telefonu: 58 768 84 44

•

drogą e-mailową: tours@arenagdansk.com

8. Przy dokonywaniu rezerwacji prosimy o podanie następujących

informacji:
•

nazwa grupy

•

liczba osób w grupie i rodzaje biletów

dane osoby do kontaktu (imię, nazwisko, numer telefonu,
adres e-mail)
•

9. Podczas imprez masowych usługa zwiedzania stadionu jest

niedostępna.

