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DFB Cup-Final
الملعب األوليمبي في برلين، برلين، ألمانيا

 25 ماي 2019 وقت االنطالق الساعة 08:00 مساًء 

 
 انتق مزاياك

الحدث الرياضي األول في ألمانيا! إن نهائي كأس االتحاد األلماني لكرة القدم في برلين هو الحدث األبرز 
واألروع لمسابقة التصفيات، والتي تبدأ بعدد 64 فريًقا من دوري الدرجة األولى والثانية والثالثة وكذلك فرق 

الهواة. كما أن العاصمة األلمانية دائًما ما تكون المكان المناسب الستضافة هذا الحدث في آخر سبت من 
شهر مايو/أيار من كل عام!

من
750 €

 غير شامل ضريبة
القيمة المضافة

 جهة البيع االتحاد األلماني لكرة
القدم

مقعد رجال األعمال بصالون رجال األعمال بسعر 750 يورو، غير شامل ضريبة 
القيمة المضافة

مقعد رجال األعمال بالردهة بسعر 1100 يورو، غير شامل ضريبة 
القيمة المضافة

 مقعد رجال األعمال بقرية كرة القدم بسعر 850 يورو، غير شامل
ضريبة القيمة المضافة
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من
750 €

 غير شامل ضريبة
القيمة المضافة

 جهة البيع االتحاد األلماني لكرة
القدم

مقعد رجال األعمال بصالون 
رجال األعمال

هيا بنا نتعرف على التفاصيل

 المقاعد
 مقعد الفئة األولى، المدرج
الرئيس والمدرج المقابل له

 المأكوالت
 تشكيلة مختارة من األطباق

الباردة والساخنة

المشروبات
 مشروبات كحولية وغير كحولية،

خمور

 موقف السيارات
.تصريح ركن سيارة لكل تذكرتين

 حجز الطاوالت
 الطاولة المحجوزة )4أفراد بحد

أدنى( شامل وضع االسم

 معلومات عن الملعب
الصف، مجلة الملعب

الدخول إلى الملعب
 من قبل بدء المباراة بثالث

 ساعات وحتى 90 دقيقة بعد
صافرة النهاية

 مدخل الملعب
من 5 مساًء حتى منتصف الليل
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من
850 €

 غير شامل ضريبة
القيمة المضافة

 جهة البيع االتحاد األلماني لكرة
القدم

مقعد رجال األعمال بقرية 
كرة القدم

هيا بنا نتعرف على التفاصيل

المشروبات
 مشروبات كحولية وغير كحولية
 تشكيلة مختارة من الشمبانيا

(والنبيذ والكوكتيل

 موقف السيارات
.تصريح ركن سيارة لكل تذكرتين

 مدخل الملعب
 مدخل خاص للملعب مخصص
للضيوف من كبار الشخصيات

 تجهيزات خاصة
بار للنبيذ بإشراف ساقي

 وسائل الترفيه
 الدخول إلى حفلة ختام البطولة
 بعد المباراة النهائية، موسيقى

حية، عروض صامتة

 معلومات عن الملعب
الصف، مجلة الملعب

الدخول إلى الملعب
 من الساعة 5 مساًء وحتى

الساعة 2 صباًحا

 المقاعد
 مقعد الفئة األولى، المدرج
الرئيس والمدرج المقابل له

 المأكوالت
 تشكيلة مختارة من األطباق

الباردة والساخنة

حجز الطاوالت
 الطاولة المحجوزة )4أفراد بحد

أدنى( شامل وضع االسم
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من
1100 €
 غير شامل ضريبة
القيمة المضافة

 جهة البيع االتحاد األلماني لكرة
القدم

مقعد رجال األعمال بالردهة

هيا بنا نتعرف على التفاصيل

المشروبات
 مشروبات كحولية وغير كحولية
 تشكيلة مختارة من الشمبانيا

(والنبيذ والكوكتيل

 وسائل الترفيه
 جلسة تصوير مع كأس بطولة

 االتحاد األلماني لكرة القدم
 الدخول إلى حفلة ختام البطولة
 بعد المباراة النهائية )يتوقف

(على فئة الضيافة

 معلومات عن الملعب
الصف، مجلة الملعب

مدخل الملعب
 مدخل خاص للملعب مخصص
للضيوف من كبار الشخصيات

الدخول إلى الملعب
 من قبل بدء المباراة بثالث

 ساعات وحتى 90 دقيقة بعد
صافرة النهاية

تجهيزات خاصة
يقام حالًيا حدث خاص

 المقاعد
 مقعد الفئة األولى، المدرج
الرئيس والمدرج المقابل له

 المأكوالت
 تشكيلة مختارة من األطباق
 الباردة والساخنة الحصرية،

 شاملة بوفيه سوق المأكوالت
المحلية الخاصة

حجز الطاوالت
 الطاولة المحجوزة )4أفراد بحد

أدنى( شامل وضع االسم

 موقف السيارات
.تصريح ركن سيارة لكل تذكرتين
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