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Heineken Champions Cup
ملعب سانت جيمس بارك، نيوكاسل، المملكة الُمتحدة

10 ماي - 11 ماي 2019

 
 انتق مزاياك

تقدم لكم نهائيات نيوكاسل لعام 2019، خدمات الضيافة األفضل في هذه الرياضة. في يوم الجمعة الموافق 10 
مايو/أيار، يستضيف ملعب سانت جيمس بارك، المنافسة النهائية لبطولة كأس الركبي األوروبية، ثم نهائي كأس 
هينيكين في اليوم التالي، حيث تتنافس أفضل الفرق األوروبية للحصول على أرفع الجوائز في لعبة الركبي. ومع 

باقات الضيافة الُمتاحة، ستكون عطلة نهاية األسبوع واحدة من أرقى األحداث الرياضية في المملكة الُمتحدة لعام 
.2019 فال تفّوت فرصة اختبار خدمات الضيافة األرقى جودة في عالم الركبي.

من
149 £

ُيضاف %20 قيمة ُمضافة

 Newcastle Rugby Limited 
جهة البيع

ضيافة كأس التحدي - المقصورة أو الصالة، بسعر 149 جنيًها استرلينًيا باإلضافة إلى 
ضريبة القيمة الُمضافة

كأس بطولة هينيكين - مقصورة الضيافة بسعر 299 جنيًها استرلينًيا باإلضافة إلى القيمة الُمضافة

كأس بطولة هينيكين - صالة الضيافة بسعر 219 جنيًها استرلينًيا باإلضافة إلى القيمة الُمضافة

كأس بطولة هينيكين - ضيافة بالتينية بسعر 349 جنيًها استرلينًيا باإلضافة إلى القيمة الُمضافة

https://www.daimani.com/global/ar/c/heinekencup2019
https://www.daimani.com/global/ar/
mailto:contact@daimani.com
https://www.daimani.com/global/ar/c/heinekencup2019


+41 44 562 05 11  

Heineken Champions Cup
ملعب سانت جيمس بارك، نيوكاسل، المملكة الُمتحدة

10 ماي - 11 ماي 2019 

ضيافة كأس التحدي - 
المقصورة أو الصالة

هيا بنا نتعرف على التفاصيل

من
149 £

ُيضاف %20 قيمة ُمضافة

المقاعد الفاخرة - مدرج 
ملبورن 

مقاعد مدرج ملبورن الفاخرة

بار مشروبات مدفوعة الثمن 
يتوفر بار لبيع المشروبات 

للعمالء باإلضافة إلى ما يقدمه 
من مشروب ترحيبي

مشروب ترحيبي
مشروب ترحيبي

الوصول الُمبكر )المواعيد(
قبل ركلة البداية بساعتين - 

ويستمر حتى بعد صافرة النهاية 
بساعة

وجبة بوفيه 
وجبة بوفيه ساخنة ُمتاحة 

بخيارين

البرامج 
برامج المباريات لجميع الضيوف

ُمعلق للضيوف 
التحليل السابق للمباراة بواسطة 

أحد أساطير الركبي

 Newcastle Rugby Limited 
جهة البيع
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كأس بطولة هينيكين - 
صالة الضيافة

هيا بنا نتعرف على التفاصيل

من
219 £

ُيضاف %20 قيمة ُمضافة

البرامج 
برامج المباريات لجميع الضيوف

 ُمعلق للضيوف
 التحليل السابق للمباراة بواسطة

أحد أساطير الركبي

بار مشروبات مدفوعة الثمن
 يتوفر بار لبيع المشروبات

 للعمالء باإلضافة إلى ما يقدمه
من مشروب ترحيبي

مشروب ترحيبي 
مشروب ترحيبي

الضيافة في صاالت باألجنحة 
الضيافة في صاالت ُمريحة 

ُمنتشرة عبر األجنحة الُمختلفة 
بالملعب

 عشاء فاخر
 طواجن مأكوالت الشمال
 الشرقي، محطات اللحوم،

 الحلويات، تشكيلة أجبان في
 االستراحة، ووجبات خفيفة بعد

المباراة

الوصول الُمبكر )المواعيد( 
قبل ركلة البداية بساعتين - 

ويستمر حتى بعد صافرة النهاية 
بساعة

 Newcastle Rugby Limited 
جهة البيع
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كأس بطولة هينيكين - 
مقصورة الضيافة

هيا بنا نتعرف على التفاصيل

من
299 £

ُيضاف %20 قيمة ُمضافة

 مقصورة الشركات
 عدد متنوع من مقصورات
الشركات ُمختلفة األحجام

الوصول الُمبكر )المواعيد( 
قبل ركلة البداية بساعتين - 

ويستمر حتى بعد صافرة النهاية 
بساعة

البرامج
برامج المباريات لجميع الضيوف

 ُمعلق للضيوف
 التحليل السابق للمباراة بواسطة

أحد أساطير الركبي

 بار مفتوح
 شاملة المشروبات المقدمة

قبل المباراة وفي أثنائها وبعدها

 مقاعد المقصورة
توفير مقاعد خارج كل مقصورة

عشاء فاخر 
وجبة شمالية شرقية بثالثة 
اختيارات، تشكيلة أجبان، 

ووجبات خفيفة

المضيفة 
َمضيف داخل المقصورة طوال 

الحدث

 Newcastle Rugby Limited 
جهة البيع
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كأس بطولة هينيكين - 
ضيافة بالتينية

هيا بنا نتعرف على التفاصيل

من
349 £

ُيضاف %20 قيمة ُمضافة

 حجرة خاصة
 موجودة في الطابق الثالث من

ُمدرج ملبورن

 بار مفتوح
 مشروبات منعشة قبل المباراة

وفي أثنائها وبعده

المقاعد الفاخرة - مدرج 
ملبورن 

مقاعد في مواقع متميزة في 
مدرج ملبورن

 مشروب شمبانيا لالستقبال
 تقديم مشروب شمبانيا فور

الوصول

عشاء فاخر 
حلوى كانبيه، ووجبة شمالية 

شرقية متوفرة بثالثة اختيارات، 
تشكيلة أجبان، ووجبات خفيفة

 Newcastle Rugby Limited 
جهة البيع

الوصول الُمبكر )المواعيد( 
قبل ركلة البداية بساعتين - 

ويستمر حتى بعد صافرة النهاية 
بساعة

البرامج
برامج المباريات لجميع الضيوف

ُمعلق للضيوف 
التحليل السابق للمباراة بواسطة 

أحد أساطير الركبي
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