Practische

in Arsenal voor de wedstrijd Standard – Arsenal 03/10/2019

Hieronder vindt u handige informatie over onze verplaatsing naar het Emirates
Stadion
Verzamelplaats + tijdstip ( opgepast dit is lokale tijd ) voor de wedstrijd
17h → Verzamelpunt op Highbury fields (10min. wandelafstand van het stadion)
18h → Opening van de deuren van het stadion: ingang K en L 20h → Aftrap
We raden onze supporters aan om minstens 1 uur voor de wedstrijd toe te komen
aan het stadion om wachttijden en onnodig lange wachtrijen te voorkomen.
Kleine handtassen (A4) zijn toegestaan in het stadion. Personen met een handtas
zullen echter naar een specifieke wachtrij moeten gaan waar hun tas zal worden
doorzocht, dit kan extra wachttijd veroorzaken. Wij adviseren u daarom, indien
mogelijk, geen handtas mee te nemen.
Let op, buschauffeurs moeten een ticket kopen om de wedstrijd bij te wonen.
Reglement inwendige orde

Zaken die kunnen leiden tot een stadionverbod en/of een arrestatie:
− Roken in het stadion;
− Dreigend, provocerend, beledigend gedrag;
− Racistische, beledigende, xenofobe uitspraken en liederen;
− Het gooien van voorwerpen;
− Het terrein betreden;
− Parkeren en/of plaatsnemen voor uitgangen, ingangen, trappen of op
toegangswegen;
− Binnen gaan of proberen binnen te gaan in beschonken toestand;
− Het meenemen van alcoholhoudende dranken in het stadion

Hoe het stadion bereiken vanuit de binnenstad

Vanuit het hoofdstation “King’s Cross St Pancras” is het mogelijk om de metrolijnen
Victoria en Piccadilly te nemen in noordelijke richting om het stadion te bereiken.
- Victoria Line: afstappen in Highbury & Islington (1 halte van Kings Cross).
- Piccadilly Line: afstappen in Finsbury Park (4 haltes van Kings Cross). Het is
aangeraden om het station van Arsenal te vermijden om dat deze wel eens
overbevolkt kan zijn.
Het station van Holloway Road zal niet toegankelijk zijn tijdens de match.
Er zijn verschillende buslijnen om het stadion te bereiken. De haltes hiervoor
bevinden zich op Holloway Road, Nag’s Head, Seven Sisters Road, Blackstock Road
en Highbury Corner.
De supporters van Standard moeten de signalisatie ter plaatse volgen die leidt
naar de

groene

sector van het stadion waar zich de voor hen gereserveerde

vakken bevinden (K en L).
Point

