
 

                  

 

 

 

 
Real Madrid is één van de grootste en meest bekende voetbalclubs ter wereld! Zo wonnen ze 
ondermeer de Champions League maar liefst 13 keer. Beleef een wedstrijd van de ‘Koninklijke’ live 
in het imposante Santiago Bernabeu stadion en zie Hazard & Courtois live aan het werk 
 
 
REAL MADRID BRONZE PACKAGE: 
 
Inbegrepen: 
• 2 overnachtingen in een centraal gelegen 3* hotel (Acta Madfor, Rafael Atocha of gelijkwaardig) op 
basis van een tweepersoonskamer in logies & ontbijt 
• Matchticket Categorie 5 (Korte zijde, 3e ring) (zie stadionplan onderaan) 
• Ticketlevering 
• Santiago Bernabeu Stadion & Museumtour 
• Real Madrid Supporterssjaal 
 
Niet inbegrepen: 
• Verzekeringen 
• Vluchten naar Madrid: prijzen op aanvraag 
 
 
 
 



 
REAL MADRID SILVER PACKAGE: 
 
Inbegrepen: 
• 2 overnachtingen in een centraal gelegen 3* hotel (Acta Madfor, Rafael Atocha of gelijkwaardig) op 
basis van een tweepersoonskamer in logies & ontbijt 
• Matchticket Categorie 3 (Korte zijde, 1e of 2e ring) (zie stadionplan onderaan) 
• Santiago Bernabeu Stadion & Museumtour 
• Ticketlevering 
• Real Madrid Supporterssjaal 
 
Niet inbegrepen: 
• Verzekeringen 
• Vluchten naar Madrid: prijzen op aanvraag 
 
 
REAL MADRID GOLD PACKAGE: 
 
Inbegrepen: 
• 2 overnachtingen in een centraal gelegen 4* hotel (Mayorazgo, Conde Duque, H10 Tribeca of 
gelijkwaardig) op basis van een tweepersoonskamer in logies & ontbijt 
• Matchticket Categorie 1 (Lange zijde, 1e of 2e ring) (zie stadionplan onderaan) 
• Santiago Bernabeu Stadion & Museumtour 
• Ticketlevering 
• Real Madrid Supporterssjaal 
 
Niet inbegrepen: 
• Verzekeringen 
• Vluchten naar Madrid: prijzen op aanvraag 
• Toeslag Tickets Cat 1 Premium : prijs op aanvraag 
 
 
REAL MADRID VIP PACKAGE: 
 
Inbegrepen: 
• 2 overnachtingen in een centraal gelegen 4* hotel (Mayorazgo, Conde Duque, H10 Tribeca of 
gelijkwaardig) op basis van een tweepersoonskamer in logies & ontbijt 
• Matchticket Cat. VIP Copas de Europa (Lange zijde, 1e ring, vak 108) (Hapjes en dranken inclusief in 
de Copas de Europa Zaal vanaf 1u voor de match tot 30 min na de match) 
• Santiago Bernabeu Stadion & Museumtour 
• Ticketlevering 
• Real Madrid Supporterssjaal 
 
Niet inbegrepen: 
• Verzekeringen 
• Vluchten naar Madrid: prijzen op aanvraag 
 


