Stadion Poznań
Stadion Poznań to miejsce, gdzie swoje mecze rozgrywa drużyna Lech Poznań. Obiekt zaprasza na
wycieczki z przewodnikiem. Podczas zwiedzania można zobaczyć: Korytarz Sław, Szatnie Gości czy
poziom boiska wraz z ławkami rezerwowymi. W ofercie znajdują się również wycieczki specjalne.
Stadion Poznań służy również organizacji koncertów oraz konferencji.

Zwiedzanie stadionu
Uwaga! W związku z panującą pandemią wycieczki odbywają się w wersji Mini Tour:

MINI TOUR

Podczas mini tour zobaczyć można lożę prezydencką, strefę Gold, skyboxy oraz trybunę prasową.
Zbiórka i start wycieczki jest w sklepie Stacja Kolejorz Stadion. Tam będzie czekał przewodnik u
którego będzie można zakupić wejściówki.

BILETY:
Ulgowy 7zł
Normalny 10zł
Pakiety promocyjne:

Ulgowy+dziecięca maseczka 17,00 zł
Normalny+maseczka 20,00 zł
Dzieci do 4 roku życia wchodzą bezpłatnie.

Wycieczki nie odbywają się w dni meczowe oraz święta.

Harmonogram mini tour znajduje się TUTAJ

Poniższe wycieczki NIE ODBYWAJĄ SIĘ do odwołania

Wycieczki standard odbywają się przez siedem dni w tygodniu,
z wyłączeniem świąt:
• Od poniedziałku do piątku wycieczki odbywają się w godzinach: 10:30, 12:00, 14:00, 16:00,
17:30* i 19:00*
• W soboty i niedziele** zwiedzających zapraszamy w godzinach: 10:30, 12:00, 13:30, 15:00
*dotyczy okresu od marca do października.
** w niedziele zwiedzanie możliwe jest od marca do października
W ofercie znajdują się także wycieczki specjalne:
• Wycieczka z Koziołkiem - maskotką drużyny uatrakcyjniona o krótką aktywność fizyczną i
kolorowanie,
• Ekskluzywne zwiedzanie,
• Wycieczka w dzień meczowy (w pakiecie z biletem na mecz i szalikiem),
• Wycieczka z piłkarzem,
• Szczegóły ofert specjalnych: www.stadionpoznan.pl
• Od poniedziałku do soboty bilety można nabyć w kasie Oficjalnego Sklepu Lecha Poznań (róg
ulic Ptasiej i Bułgarskiej);
• Wycieczki rezerwować można mailowo: wycieczki@lechpoznan.pl
i telefonicznie: +48 61 886 30 31, kom. +48 660 423 851, +48 668 447 785

Ceny biletów
• bilet normalny – 19 złotych;
• bilet ulgowy – 14 złotych;
• bilet grupowy powyżej 15 osób – 12 złotych*;
• bilet na wycieczkę z piłkarzem – 50 złotych;
• bilet na ekskluzywne zwiedzanie – 200 złotych;

• bilet na wycieczkę w dzień meczowy – 200 złotych;
• bilet na wycieczkę z Koziołkiem – 20 złotych od osoby.

*na każdą dziesiątkę uczestników opiekun wchodzi za darmo, pozostali płacą 17zł

