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צפייה ישירה בגמר היורו מהמיטה באצטדיון וומבלי
 Posted on 8ביולי  by 2021דפנה וייס

נא להכיר את סוויטת האירוח האידיאלית שמספקת לזוכים המאושרים הזדמנות ייחודית לבלות לילה בתוך אצטדיון
וומבלי בשלב הגמר של יורו ™2020

 :Categoriesמלונות ,ראשי
 :Tagאצטדיון וומבלי

ככל הנראה זה היעד החלומי ביותר של כל אוהדי הכדורגל וחובבי יורו  ™2020בפרט .חברת  Booking.comמציגה את
סוויטת האירוח האידיאלית שמספקת לזוכים המאושרים הזדמנות ייחודית לבלות לילה בתוך אצטדיון וומבלי בשלבי
חצי הגמר והגמר של יורו " .™2020סוויטת האצטדיון" של  Booking.comמספקת חוויית כדורגל אולטימטיבית ,כאשר
היא משקיפה על המגרש המפורסם באצטדיון וומבלי ,בו מתקיימים משחקי חצי הגמר והגמר.
סוויטת האצטדיון המפנקת ,המכילה מיטה זוגית ענקית ,עיצוב בהשראת ספורט הכדורגל ומרפסת צפייה פרטית ובה
המושבים הטובים ביותר באצטדיון ,נחשפה על ידי  ,Booking.comשותפתה הרשמית של טורניר יורו  ,™2020במשחק
חצי הגמר בין איטליה לספרד.
האוהדים ברי המזל שזכו בהגרלה שנערכה עוד בשנה שעברה טרום המועד המקורי של הטורניר ,ייהנו מאירועי הדרמה
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שיתחוללו על המגרש ללא הצפיפות של הקהל ביציעים ,ויזכו לישון באצטדיון ערב לפני המשחק  -אירוח שיכלול גם
ארוחת בוקר במגרש עצמו וגם אפשרות להתרענן במלתחות השחקנים ביום למחרת.
הזוכים בהגרלה זכו ליהנות מחוויית כדורגל בלתי נשכחת במשחק חצי הגמר שנערך אתמול ובגמר ביום ראשון ,בין
נבחרת איטליה לבין אנגליה.
אריאן דייק ,סגן נשיא בכיר ומנהל שיווק ראשי ב" :Booking.com-בשביל אוהדי כדורגל ,זו חוויה בלתי נשכחת
שמגמדת כל חוויית כדורגל אחרת .צפייה בשחקנים הטובים ביותר באירופה ,תוך שהם נלחמים על המגרש ,עם גישה
אל "אחורי הקלעים" של אצטדיון וומבלי – כל אלה נותנים לאוהד אפשרות לספוג את האווירה המיוחדת והמרגשת
לפני ,תוך כדי ,ואחרי המשחק ,בסוויטת האצטדיון הייחודית של  .Booking.comהטורניר הזה סיפק כמה רגעים בלתי
נשכחים ,ואנו מקווים שהזוכים בתחרות ייצרו זיכרונות בלתי נשכחים משלהם – ב Booking.com-אנו מאמינים כי זו
המהות של כל נסיעה ,חופשה,

מבט על המרפסת ב" -סוויטת האצטדיון"  .צילום בוקינג קום
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