
BARCELONA

CAMP NOU

FC Barcelona en Real Madrid CF: de twee
voornaamste clubs van Spanje en misschien zelfs van
de wereld ontmoeten elkaar in Camp Nou. 

Deze wedstrijd, ook wel El Clásico genoemd, is altijd
extra beladen. De grootste toptalenten in de Spaanse
Liga nemen het tijdens El Clásico tegen elkaar op.
Spanning, sensatie, een ongekende sfeer in een altijd
uitverkocht stadion: je beleeft het allemaal tijdens El
Clásico!

Wil je hier samen met ruim 99.000 andere toeschouwers bij
zijn? Premium Sports Travel biedt een volledig ontzorgde
voetbalreis aan. Vlucht, hotel, transfers, voetbalticket en
PST- begeleiding ter plaatse wordt allemaal voor je
geregeld. Het zal je aan niks ontbreken tijdens deze unieke 
El Clásico-ervaring!

FC BARCELONA - 
REAL MADRID EL CLÁSICO 
18 - 20 MAART 2023

EL CLÁSICO, BARCELONA, MAART 2023

 Kijk voor meer informatie op www.premium-sportstravel.nl
of  neem contact met ons op via: boeking@premium-sportstravel.nl.

https://www.number1-voetbalreizen.nl/voetbalreizen-barcelona/
https://www.number1-voetbalreizen.nl/voetbalreizen-real-madrid/
https://www.number1-voetbalreizen.nl/voetbalreizen-spanje/
https://www.number1-voetbalreizen.nl/stadion-informatie-barcelona-camp-nou/
mailto:boeking@premium-sportstravel.nl


Categorie 4                                           + € 50,- p.p.

Categorie 3                                           + € 100,- p.p.

Categorie 2                                           + € 150,- p.p.

Categorie 1                                            + € 200,- p.p.

Categorie 1 Premium                         +  € 400,- p.p. 

VIP-arrangementen                             op aanvraag

Eenpersoonskamer toeslag           + € 149,- p.p.

Andere KLM retourvlucht              + € 52,- p.p.

Diners en/of activiteiten                   op aanvraag 

OPTIONEEL:

        (zitplaatsen 3e ring korte zijde)  

        (zitplaatsen 1e/2e ring korte zijde) 

        (zitplaatsen 3e ring lange zijde) 

        (zitplaatsen 1e/2e ring lange zijde) 

        (zitplaatsen 1e/2e Ring lange zijde centraal)  

        (totaal voor 2 nachten) 

         18 maart   KL1669   Amsterdam - Barcelona 10:05 - 12:15
         20 maart  KL1674   Barcelona - Amsterdam 17:25 - 19:55

18 maart  KL1665 Amsterdam - Barcelona  08:20 - 10:25
20 maart KL1670 Barcelona - Amsterdam  13:00 - 15:25
Inclusief 12kg handbagage + 1 persoonlijk item

Barcelona Airport - hotel en v.v.
Hotel - Camp Nou en v.v. 

INCLUSIEF:

KLM RETOURVLUCHT

TWEE OVERNACHTINGEN
in een luxe 4 sterren H10 hotel in het centrum van Barcelona op
basis van een tweepersoonskamer inclusief ontbijt

VOETBALTICKET EL CLÁSICO
Categorie 5 (zitplaatsen bovenste ring, korte zijde)

TRANSFERS

PST-REISBEGELEIDING TER PLAATSE

SGRZ + CALAMITEITENFONDS

VOLLEDIG
ONTZORGD 
3-DAAGS
ARRANGEMENT

Voorwaarden:
• Na bevestiging gelden er 100% annuleringskosten
•  Bij 3 personen gegarandeerd 2 naast elkaar en 1 in hetzelfde vak zo dicht mogelijk bij elkaar

TARIEF PER PERSOON VANAF € 849,-


