
 

Odpowiedzi na cz�sto zadawane pytania - w j�zyku polskim 

Kiedy mo�na zwiedzi� stadion? 

Stadion mo�na zwiedza� codziennie z wyj�tkiem dni, w które odbywaj� si� mecze. Je�li mecz odbywa 
si� nast�pnego dnia, to zwiedzanie jest skrócone (tzw. „mini tour”). 

Stadion mo�na zwiedza� w godzinach 10:00-15:00 tylko z przewodnikiem; grupy zwiedzaj�cych 
wpuszczane s� przewa�nie o pełnych godzinach, za� w porze wzmo�onego ruchu – co pół godziny. 
W sezonie letnim (gdy obowi�zuje czas letni) ostatnia grupa turystów cz�sto rozpoczyna zwiedzanie o 
15:30. Godziny zwiedzania mog� jednak w ka�dej chwili ulec zmianie, w zale�no�ci od potrzeb klubu 
oraz harmonogramu prac porz�dkowych na stadionie. 

Co mo�na zobaczy� w ramach „mini tour”? 

„Mini tour” obejmuje tylko stadion Anfield i trybun� Kop oraz muzeum. Szatnie, znak „This is Anfield” 
itd. nie s� udost�pniane zwiedzaj�cym. Zwiedzanie trwa tylko 30 minut, ale za to bilet wst�pu jest 
du�o ta�szy. Ograniczenia te wynikaj� z konieczno�ci zainstalowania kamer i innych urz�dze� w dni 
poprzedzaj�ce transmisje telewizyjne. 

Czy opłata za zwiedzenie stadionu upowa�nia tak�e do zwiedzenia muzeum? 

Tak! W cen� biletu wliczone jest tak�e zwiedzanie muzeum; tury�ci mog� wej�� do muzeum 
indywidualnie, zarówno przed zwiedzeniem stadionu, jak i po. 

Czy mo�na zwiedzi� muzeum bez zwiedzania stadionu? 

Tak. W takim wypadku wcze�niejsza rezerwacja terminu zwiedzania nie jest konieczna. 

Muzeum jest otwarte w godzinach 10:00-17:00 (ostatni zwiedzaj�cy wpuszczani s� o godz. 16:30); 
je�li jednak danego dnia rozgrywany jest mecz, to muzeum zamykane jest dopiero godzin� przed jego 
rozpocz�ciem. 

Gdzie mo�na doł�czy� do grupy zwiedzaj�cej stadion? 

Grupy zbieraj� si� przy recepcji muzeum, obok sklepu LFC przy trybunie Kop, tu� za pomnikiem Billa 
Shankly'ego. 

Kiedy otwarte jest muzeum? 

Muzeum otwarte jest codziennie od 10:00 do 17:00 (ostatni zwiedzaj�cy wpuszczani s� o godz. 
16:30). W dni, w które odbywa si� mecz, muzeum zamykane jest pół godziny przed rozpocz�ciem 
meczu (zazwyczaj o 19:30). Po meczu muzeum nie jest ju� otwierane. 



Czy mo�na zwiedzi� stadion bez wcze�niejszej rezerwacji? 

Jest to mo�liwe, ale nie mo�emy tego zagwarantowa�. Zdecydowanie zach�camy do dokonania 
rezerwacji, aby unikn�� ewentualnego rozczarowania. 

Czy dopuszczalne s� rezerwacje grupowe? 

Organizujemy zwiedzanie stadionu przez turystów indywidualnych, małe grupy i du�e grupy. Jedna 
grupa zwiedzaj�cych mo�e liczy� najwy�ej 50 osób; je�li grupa jest liczniejsza, to musi zosta� 
podzielona na mniejsze; wchodz� one wówczas na stadion w pewnych odst�pach czasu; nale�y to 
wzi�� pod uwag� planuj�c wycieczk�. Prosimy o kontakt w celu uzyskania bli�szych informacji. 
Grupom dziesi�cioosobowym lub wi�kszym mog� zosta� zaoferowane zni�ki, pod warunkiem 
wcze�niejszej rezerwacji. 

Czy mo�na skorzysta� z przechowalni baga�u? 

Ze wzgl�dów bezpiecze�stwa na teren muzeum i stadionu nie wolno wnosi� walizek ani �adnych 
innych du�ych toreb czy pakunków. Na terenie Klubu nie ma przechowalni baga�u. 

Osoby maj�ce przy sobie baga� mog� nie zosta� wpuszczone na teren Klubu; je�li osoba taka 
dokonała wcze�niejszej rezerwacji, koszt biletu mo�e nie zosta� zwrócony. 

Czy na terenie stadionu jest miejsce, gdzie mo�na co� zje��? 

W dni, w które nie odbywa si� mecz, na terenie stadionu nie s� �wiadczone �adne usługi 
gastronomiczne. Na teren stadionu i muzeum nie wolno wnosi� jedzenia i napojów. Kilka niedu�ych 
kafejek znajduje si� w pobli�u stadionu. 

Czy bilet uprawniaj�cy do zwiedzenia stadionu mo�na komu� odst�pi�? 

Biletów nie wolno odst�powa� ani odsprzedawa�. W razie podejrzenia, �e bilet został odsprzedany, 
b�dzie on traktowany jak niewa�ny. 

Aby zmieni� termin zwiedzania lub uzyska� zwrot kosztów biletu, nale�y zadzwoni� pod numer 0151 
260 6677. Koszty biletu nie mog� by� zwrócone, je�li rezygnacja nast�piła w ci�gu 24 godzin przed 
planowanym terminem zwiedzania. 

Jak długo trwa zwiedzanie stadionu? 

Zwiedzanie samego stadionu (nie licz�c muzeum) trwa około godziny. 

Czy stadion Anfield mog� zwiedza� osoby niepełnosprawne? 

Wszystkie miejsca na stadionie i w muzeum udost�pniane zwiedzaj�cym s� dost�pne dla osób 
niepełnosprawnych (mo�na skorzysta� z windy). Prosimy o kontakt przy rezerwacji w celu omówienia 
warunków zwiedzania; postaramy si�, aby wizyta w naszym Klubie dała Pa�stwu jak najwi�ksz� 
satysfakcj�. 



Czy mo�na zwiedza� stadion z małymi dzie�mi? 

Tak! Prosimy jednak pilnowa� dzieci w trakcie zwiedzania, a tak�e pami�ta�, �e na terenie stadionu i 
muzeum nie ma pomieszcze� do przewijania i karmienia niemowl�t. 

Je�li maj� Pa�stwo pytania, prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 0151 260 6677. 


