Zapraszamy na mecz towarzyski i prezentację Lechii Gdańsk !
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W pi?tek, 13 lipca, Bia?o-Zieloni na Stadionie Energa Gda?sk zagraj? kolejny mecz towarzyski przed startem nowego sezonu. Po spotkaniu z Asterasem Tripolis zapraszamy na prezentacj? Lechii Gda?sk!

Mecz towarzyski z Asterasem Tripolis b?dzie przedostatnim sprawdzianem Lechii, a jednocze?nie ostatni? okazj? dla kibiców, by przed startem nowego sezonu LOTTO Ekstraklasy zobaczy? Lechistów w akcji. Wcze?niej kibice mogli zobaczy? sparing z APOEL-em na stadionie przy ul. Traugutta 29.
Asteras to pi?ta dru?yna ubieg?ego sezonu greckiej ekstraklasy, który w najwy?ej klasie rozgrywkowej gra od 12 sezonów. Najwi?kszym osi?gni?ciem by?o zaj?cie trzeciego miejsca w sezonie 2014/2015 oraz dwukrotne wyst?py w fazie grupowej Ligi Europy, gdzie mierzyli si? m.in. z Tottenhamem Hotspur i Schalke 04.
Pocz?tek meczu zaplanowali?my na godz. 17 (otwarcie bram o godz. 16). W przerwie i po meczu przygotowali?my szereg wyst?pów artystycznych - Baltica Cheerleaders, Beatbox i pokazy Football Freestyle.
Punktualnie o godz. 19.10 rozpoczniemy prezentacj? – najpierw zgromadzonym zaprezentuje si? Akademia Lechii Gda?sk, a nast?pnie pierwsza dru?yna wraz ze sztabem szkoleniowym. Zgromadzeni kibice b?d? mieli wi?c okazj? zobaczy? nie tylko nowych zawodników, takich jak Zlatan Alomerovi? i Jaros?aw Kubicki, ale tak?e najzdolniejszych m?odych zawodników z naszej akademii.

Trybuna ?ó?ta – 10 z?
Strefa Prestige – 30 z?
Bilety do nabycia na stronie , w kasach biletowych (w dniu meczu czynne b?d? od godz. 16.00 - pawilon kasowy nr 2 przy parkingu P5), FanStore Lechia New Balance oraz we wszystkich punktach sprzeda?owych. Wi?cej informacji: Dzieci do lat 13 wst?p darmowy.
Posiadacze aktywnych karnetów na nadchodz?cy sezon otrzymuj? darmowy kod voucherowy do wymiany na bilet na Trybun? ?ó?t?*!
O godz. 18:30, czyli w 75. minucie meczu, otworzymy bramy dla kibiców, którzy b?d? chcieli zobaczy? tylko prezentacj? dru?yny. Bilety do pobrania od godz. 18:30 na stronie , w kasach biletowych (pawilon kasowy nr 2 przy parkingu P5), FanStore Lechia New Balance oraz we wszystkich punktach sprzeda?owych.

16:00 – Otwarcie bram stadionu
17:00 – Pocz?tek meczu Lechia Gda?sk – Asteras Tripolis
19:10 – Rozpocz?cie prezentacji
20:10 – Koniec prezentacji
* Ka?dy posiadacz karnetu na sezon 2018/2019 oraz jesie? 2018 otrzyma kod voucherowy, który upowa?nia do wymiany na jeden darmowy bilet na trybun? ?ó?t? na mecz z Asterasem (nazwa vouchera: Asteras Tripolis). Numer Vouchera mo?na sprawdzi? loguj?c si? na swoje konto (twoje konto, zak?adka vouchery).
Voucher mo?na zrealizowa? stacjonarnie we wszystkich punktach sprzeda?y biletów na mecze Lechii oraz on-line w systemie biletowym Lechii https://bilety.lechia.pl.
Aby skorzysta? z kodu nale?y go wpisa? w podsumowaniu transakcji zakupu biletu na pi?tkowy mecz (pozycja „u?yj voucher”) cena zostanie zredukowana do 0 z?.

Vouchery b?d? automatycznie przypisywane do ka?dego zakupionego karnetu od godziny 18.00. Dla wszystkich osób, które naby?y ju? karnet, voucher zostanie przypisany w ?rod? 11 lipca do godziny 12.
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