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  יובנטוס-סטר סיטי' מנצ19:45בשעה  15.9
כרטיס רשמי לאורך המגרש בקומה השניה הכולל ישיבה בכסאות מרופדים 

  ט" ליש189 - ותוכניה
  

  שחטאר דונייצק- ריאל מדריד20:45 בשעה 15.9
   יורו149 – קומות ראשונות 2כרטיס לאורך המגרש 

  
  מכבי תל אביב-לסי'צ 19:45בשעה  16.9

   .16 ישיבה ביציע המזרחי האמצעי באזור קו ה - centenary club ב vipכרטיס 
תוכניה של המשחק וכיבוד קל לאחר ,הכרטיס כולל ארוחת בופה לפני המשחק

  .לסי או ניטראלים ' המכירה רק לאוהדי צ–ט " ליש189 - המשחק
   !ביבאל לא יימכרו כרטיסים לאוהדי מכבי ת

  
  אולימפיאקוס- ארסנל 19:45בשעה  29.9

תוכניה של ,שתיה במחצית, הכולל ישיבה בכסאות מרופדיםclub levelכרטיס 
  ט" ליש169 -  ביקור במוזיאון ושובר קניה בחנות ארסנל,סיור באיצטדיון,המשחק

  
  לברקוזן-  ברצלונה20:45 בשעה 29.9

   יורו179 – קומות ראשונות 2כרטיס לאורך המגרש 
  

  בנפיקה-  אתלטיקו מדריד20:45עה  בש30.9
   יורו179 – קומות ראשונות 2כרטיס לאורך המגרש 

  
  וולפסבורג-סטר יונייטד'מנצ 19:45בשעה  30.9

  ט" ליש99כרטיס רשמי החל מ 
  

  באיירן מינכן-ארסנל 19:45בשעה  20.10

תוכניה של ,שתיה במחצית, הכולל ישיבה בכסאות מרופדיםclub levelכרטיס 
  ט" ליש299 -  ביקור במוזיאון ושובר קניה בחנות ארסנל,ר באיצטדיוןסיו,המשחק

  
  סיביליה-סטר סיטי'מנצ 19:45בשעה  21.10

כרטיס רשמי לאורך המגרש בקומה השניה הכולל ישיבה בכסאות מרופדים 
  ט" ליש159 - ותוכניה

  
  אסטנה-  אתלטיקו מדריד20:45 בשעה 21.10

   יורו129 – קומות ראשונות 2כרטיס לאורך המגרש 
  

  מוסקבה-סטר יונייטד'מנצ 19:45בשעה  3.11
  ט" ליש99כרטיס רשמי החל מ 

  
  רמן'פריז סיינט ג- ריאל מדריד20:45 בשעה 3.11

   יורו199 – קומות ראשונות 2כרטיס לאורך המגרש 
  
  
  



  
  דינמו קייב-לסי'צ 19:45בשעה  4.11

   .16י באזור קו ה  ישיבה ביציע המזרחי האמצע- centenary club ב vipכרטיס 
תוכניה של המשחק וכיבוד קל לאחר ,הכרטיס כולל ארוחת בופה לפני המשחק

  ט" ליש189 - המשחק
  

  באטה בוריסוב-  ברצלונה20:45 בשעה 4.11
   יורו139 – קומות ראשונות 2כרטיס לאורך המגרש 

  
  דינמו זאגרב-ארסנל 19:45בשעה  24.11

תוכניה של ,שתיה במחצית,מרופדים הכולל ישיבה בכסאות club levelכרטיס 
  ט" ליש159 -  ביקור במוזיאון ושובר קניה בחנות ארסנל,סיור באיצטדיון,המשחק

  
  רומא-  ברצלונה20:45 בשעה 24.11

   יורו179 – קומות ראשונות 2כרטיס לאורך המגרש 
  

  איינדהובן-סטר יונייטד'מנצ 19:45בשעה  25.11
  ט" ליש139כרטיס רשמי החל מ 

  
  גאלאטאסאריי-  אתלטיקו מדריד20:45שעה  ב25.11

   יורו149 – קומות ראשונות 2כרטיס לאורך המגרש 
  

  בורוסיה מנשנגלדבאך-סטר סיטי'מנצ 19:45בשעה  8.12
כרטיס רשמי לאורך המגרש בקומה השניה הכולל ישיבה בכסאות מרופדים 

  ט" ליש99 - ותוכניה
  

  מאלמו- ריאל מדריד20:45 בשעה 8.12
   יורו159 – קומות ראשונות 2 המגרש כרטיס לאורך

  
  פורטו-לסי'צ 19:45בשעה  9.12

   .16 ישיבה ביציע המזרחי האמצעי באזור קו ה - centenary club ב vipכרטיס 
תוכניה של המשחק וכיבוד קל לאחר ,הכרטיס כולל ארוחת בופה לפני המשחק

 ט" ליש199 - המשחק


