


DOJAZD DO GDAŃSKA
Gdańsk jest miastem, do którego łatwo dotrzeć wszystkimi 
środkami transportu.

Samolotem do Portu Lotniczego Gdańsk im. Lecha Wałęsy, 
oddalonego o 10 km od centrum miasta. Można też dolecieć na 
lotnisko Chopina w Warszawie lub Warszawa-Modlin (ok. 350 km 
od Gdańska), bądź  na lotnisko w Poznaniu (333 km od Gdańska).
Pociągiem z głównych dużych miast w Polsce na dworzec 
Gdańsk Główny lub Gdańsk Wrzeszcz, na przykład pociągami 
TLK, InterRegio, PKP Intercity i InterRail lub EuRail.
Autokarem z głównych miast w Polsce na dworzec autobusowy 
w Gdańsku (główny operator: Flixbus).
Samochodem wybierając największe i najbardziej znane trasy: 
z Berlina przez Szczecin, Koszalin i Słupsk, z granicy 
czesko-słowackiej przez Katowice, Częstochowę, Łódź i Toruń lub 
przez Kraków i Warszawę, z granicy czesko-niemieckiej przez 
Wrocław, Poznań i Bydgoszcz.
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POWITANIE PREZESA POLSKIEGO ZWIĄZKU 
PIŁKI NOŻNEJ

Drodzy kibice piłki nożnej!

Pragnę serdecznie powitać wszystkich fanów i miłośników futbolu 
przybywających do Gdańska na finałowy mecz Ligi Europy UEFA.

Już po raz drugi gościmy w Polsce to bardzo ważne, piłkarskie 
wydarzenie. Poprzedni finał (Warszawa 2015) zapamiętaliśmy jako 
wspaniałe widowisko. W tym roku, mimo ciągle doskwierającej 
nam wszystkim pandemii, wspólnie – razem z Miastem 
Gospodarzem – dopełnimy wszelkich starań, aby piłkarskie święto 
przebiegło w przyjaznej, komfortowej i przede wszystkim 
bezpiecznej atmosferze.

26 maja 2021 r. to bardzo ważny dzień, zarówno dla kibiców 
drużyn-finalistów, jak i całej piłkarskiej społeczności w Polsce. Finał 
Ligi Europy odbędzie się na jednym z najpiękniejszych polskich 
stadionów, a sam mecz, oprócz sportowych emocji, stanowił 
będzie kolejny etap udostępniania stadionów dla kibiców.

Zapraszam wszystkich kibiców do Polski, do gościnnego Gdańska, 
kolebki Solidarności – poprzez piłkę nożną i przyjazną atmosferę 
cieszmy się, o czym jestem głęboko przekonany, stopniowym 
powrotem do normalności.

Do zobaczenia – łączy nas piłka!
Zbigniew Boniek, Prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej

POWITANIE PREZYDENTA UEFA

Gdańsk, znany ze swojej historii i wyjątkowego uroku, jest 
odpowiednim miejscem na finał tegorocznej Ligi Europy UEFA, 
rozgrywek, które z roku na rok stają się atrakcyjnym elementem 
europejskiego krajobrazu piłkarskiego - a charakterystyczny 
Gdańsk Stadion jest gotowy na organizację tak prestiżowego 
meczu. 

Miasto Gdańsk i Polski Związek Piłki Nożnej (PZPN) niestrudzenie 
pracowały nad przygotowaniami do wydarzenia, czerpiąc 
z doświadczeń zdobytych podczas udanej organizacji meczów na 
UEFA EURO 2012. Organizatorzy są pewni, że kibice przyjeżdżający 
do Gdańska będą świadkami nie tylko emocjonującego spotkania 
piłkarskiego, ale także poznają słynną gościnność gdańszczan 
i zapoznają się z wieloma kulturalnymi oraz historycznymi 
atrakcjami miasta. 

Kibice Villarreal i Manchester United, dwóch finałowych drużyn, są 
dumni z osiągnięć swoich bohaterów, którzy dotarli do tego etapu 
zawodów po trudnej rywalizacji w ciągu sezonu. Piłka nożna jest 
niczym bez kibiców i nie możemy się doczekać wyjątkowej 
atmosfery, jaką kibice tworzą podczas tak ważnego wydarzenia jak 
to.

Mamy nadzieję, że wyjedziecie z Gdańska z miłymi 
wspomnieniami, zarówno z miasta, jak i z meczu dwóch klubów 
najwyższego kalibru.

Aleksander Čeferin 
Prezydent UEFA 

POWITANIE PREZYDENTA MIASTA GDAŃSKA

Drodzy Goście,
Kiedy organizacja piłkarskich mistrzostw Europy w 2012 roku 
została przyznana Polsce i Ukrainie, Gdańsk jako pierwszy zgłosił 
gotowość do przygotowania tej imprezy. W ciągu pięciu lat 
zbudowaliśmy architektoniczną poezję - bursztynowy stadion, 
najbardziej potrzebne drogi oraz nowoczesny terminal lotniczy.

Mieszkańcy Gdańska przyjęli kibiców z otwartymi ramionami. 
Goście poczuli się jak u siebie w domu, czego efektem były 
niezapomniane sceny futbolowej radości i wzajemnej sympatii.

Finał Ligi Europy UEFA 2021 jest kolejnym wielkim wydarzeniem. 
Zaszczytem dla mnie, jako gospodarza miasta, a także dla 
wszystkich gdańszczanek i gdańszczan- jest gościć największe 
gwiazdy światowej piłki nożnej.

Po sportowych emocjach zostańcie w naszym mieście. Chwile 
wytchnienia znajdziecie na spacerze malowniczymi uliczkami 
Starego i Głównego Miasta, odnajdziecie tam ducha tysiącletniego 
Gdańska.

Witam serdecznie w Gdańsku - mieście wolności i solidarności.
Aleksandra Dulkiewicz, Prezydent Miasta Gdańska



PRZEMIESZCZANIE SIĘ PO GDAŃSKU
Kibice przylatujący do Gdańska mogą skorzystać z pociągów 
PolRegio / SKM z lotniska do przystanku Gdańsk Wrzeszcz 
i przesiąść się tam na pociąg SKM, aby dojechać do przystanku 
Gdańsk Śródmieście w Centrum lub do innych przystanków 
w mieście albo do Sopotu i Gdyni.

Istnieją również bezpośrednie linie autobusowe: 210 do 
centrum Gdańska, 110 do Gdańska Wrzeszcza lub 122 do 
Sopotu.

Przed Terminalem 2 znajdują się: postój taksówek oraz 
pojazdów na wynajem.

NAJWAŻNIEJSZE REGULACJE I OGRANICZENIA ZWIĄZANE Z COVID-19 W POLSCE
Obowiązek utrzymania co najmniej 1,5-metrowej odległości między pieszymi. Wyłączeni z tego obowiązku są: rodzice z dziećmi wymagającymi opieki (do 13. roku życia), osoby wspólnie mieszkające lub 
gospodarujące, osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności, osoby z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osoby z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, osoby niemogące się 
samodzielnie poruszać i ich opiekunowie, osoby, które zakrywają usta i nos za pomocą maseczki.

Zasłanianie ust i nosa nie jest obowiązkowe na świeżym powietrzu. Usta i nos trzeba obowiązkowo zasłaniać m.in.: 
- w autobusach, tramwajach i pociągach;
- w sklepach, galeriach handlowych, bankach, na targach, w urzędach pocztowych, w kinach i teatrach,
- u lekarza, w przychodniach, szpitalach, salonach masażu i tatuażu, w kościołach, w szkołach, na uczelniach, 
- w urzędach i innych budynkach użyteczności publicznej.

Środkami transportu zbiorowego może podróżować ograniczona liczba osób. Można przewozić, w tym samym czasie, nie więcej osób niż wynosi: 100 proc. liczby miejsc siedzących lub 50 proc. liczby 
wszystkich miejsc siedzących i stojących, przy zachowaniu 50 proc. miejsc siedzących niezajętych.

Zaleca się noszenie jednorazowych rękawiczek lub stosowanie środków dezynfekujących we wszystkich możliwych miejscach, takich jak sklepy, centra handlowe, biura, pojazdy komunikacji miejskiej 
i inne.C
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W dniu meczowym od 18.00 do 20.30 dostępna będzie 
z lotniska specjalna linia autobusowa Airport Express AE, 
kursująca bezpośrednio na Stadion. Połączenie (ze stadionu na 
lotnisko) utrzymane zostanie również przez około 2 godziny po 
zakończeniu meczu. 

Uwaga! Autobusy linii AE zatrzymują się tylko na 
przystankach: „Port Lotniczy”, „Harfowa” (CH Matarnia), 
„Potokowa”, „Galeria Bałtycka”, „Stadion” (pętla przy 
ul. Kochanowskiego).

BEZPŁATNY TRANSPORT PUBLICZNY

Wszyscy posiadacze biletów na mecz są uprawnieni do 
bezpłatnego korzystania z komunikacji miejskiej od 
godz. 00:01 25 maja do godz. 23:59 27 maja. Dotyczy to 
autobusów i tramwajów miejskich (ZTM w Gdańsku), 
a także transportu regionalnego, w tym pociągów PolRegio 
/ SKM w obrębie trójmiejskiej aglomeracji Gdańsk - 
Sopot - Gdynia. Bezpłatny przejazd będzie możliwy po 
okazaniu biletu na mecz w wersji papierowej lub w aplikacji 
mobilnej.
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Gdańsk jest miastem, do którego łatwo dotrzeć wszystkimi 
środkami transportu.

Samolotem do Portu Lotniczego Gdańsk im. Lecha Wałęsy, 
oddalonego o 10 km od centrum miasta. Można też dolecieć na 
lotnisko Chopina w Warszawie lub Warszawa-Modlin (ok. 350 km 
od Gdańska), bądź  na lotnisko w Poznaniu (333 km od Gdańska).
Pociągiem z głównych dużych miast w Polsce na dworzec 
Gdańsk Główny lub Gdańsk Wrzeszcz, na przykład pociągami 
TLK, InterRegio, PKP Intercity i InterRail lub EuRail.
Autokarem z głównych miast w Polsce na dworzec autobusowy 
w Gdańsku (główny operator: Flixbus).
Samochodem wybierając największe i najbardziej znane trasy: 
z Berlina przez Szczecin, Koszalin i Słupsk, z granicy 
czesko-słowackiej przez Katowice, Częstochowę, Łódź i Toruń lub 
przez Kraków i Warszawę, z granicy czesko-niemieckiej przez 
Wrocław, Poznań i Bydgoszcz.

RESPECT to program odpowiedzialności społecznej, który 
rozpoczęty został w 2008 roku przez Unię Europejskich Związków 
Piłkarskich (UEFA). Jego głównym celem jest praca na rzecz jedności 
i szacunku niezależnie od pochodzenia etnicznego, wieku, płci, religii, 
orientacji seksualnej, kultury, narodowości, dochodów lub zdolności.

Część programu jest realizowana jako kampania promocyjna 
#EqualGame, której przeslaniem jest to, że każdy powinien móc 
cieszyć się piłką nożną, niezależnie od tego, kim jest, skąd pochodzi 
i jak dobrze gra. Kampania ma na celu szerzenie pozytywnego ducha 
integracji, wzmacnianie jasnego i podnoszącego na duchu przekazu 
na temat korzyści, jakie piłka nożna przynosi społeczności, 
pokazanie jak różnorodność może wzbogacić grę w piłkę 
i wyjaśnienie roli europejskiej rodziny piłkarskiej w uczynieniu tego 
sportu otwartym i dostępnym dla wszystkich. Kampania otrzymała 
wsparcie gwiazd futbolu, od grassroots po elity, w celu zjednoczenia 
całej społeczności piłkarskiej poprzez wspólną miłość do gry.
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SKM Gdańsk
Śródmieście

Dworzec
Gdańsk Główny

Dworzec
Autobusowy

Gdańsk



Wisła / Vistule

Marynarki Polskiej
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Uczniowska

Aleja Macieja Płażyńskiego

Pokoleń Lechii G
dańsk

Pokoleń Lechii G
dańsk

Żaglowa

Narwicka

Mikołaja Reja

Jana Kochanowskiego

Parking Lokalizacja Pojemność Odległość od stadionu

Czarny Dwór Samochody, autokary 312 samochodów,
3 autokary

35 min
6 min

Hallera Samochody 160 samochodów 30 min
3 min

Marynarki Polskiej Samochody 200 samochodów 5-20 min
4 min
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DOJAZD DO STADIONU
Kibice powinni skorzystać z linii tramwajowej 60 z Centrum 
(Brama Wyżynna) przez (dworzec Gdańsk Główny) w kierunku 
przystanku tramwajowego Stadion. Wejście przez BRAMĘ 10. 
Uwaga! Tramwaje linii 60 zatrzymują się tylko na przystankach 
„Brama Wyżynna”, „Dworzec Główny”, „Stadion”.

Autobusy linii 158 i dodatkowa linia 958 będą kursować 
z dworca Gdańsk Wrzeszcz do przystanku Stadion, zatrzymując 
się na przystanku Park and Ride „Czarny Dwór” w Brzeźnie. 
Wejście przez BRAMĘ 10.

Specjalna linia autobusowa Airport Express AE będzie 
kursowała od godziny 18 w dniu meczu z lotniska na stadion. 
Wejście przez BRAMĘ 12.

Dla kibiców podróżujących prywatnymi samochodami 
przygotowane będą w okolicach stadionu tymczasowe parkingi 
na ul. Marynarki Polskiej i al. Hallera oraz parking Park and Ride 
„Czarny Dwór” w Brzeźnie.

W okolicach stadionu na ul. Marynarki Polskiej zorganizowany 
będzie tymczasowy postój Taxi i Uber.
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Kibice powinny opuścić stadion przez BRAMĘ 10 i skorzystać 
z linii tramwajowej 60 lub przez BRAMĘ 8 oraz skorzystać 
z   autobusu wahadłowego do Centrum (Brama Wyżynna) przez 
(dworzec Gdańsk Główny), skąd będzie możliwa przesiadka do 
pociągu SKM. Uwaga! Tramwaje linii 60 zatrzymują się tylko na 
przystankach „Stadion”, „Dworzec Główny”, „Brama Wyżynna”.

Autobus linii 158 będzie kursował z przystanku Stadion do 
dworca Gdańsk Wrzeszcz, zatrzymując się m.in. na przystanku 
Park and Ride „Czarny Dwór” w Brzeźnie. Również z przystanku 
„Stadion” kursować będzie autobus linii 148 do Żabianki SKM 
przez Przymorze.

Autobusy linii Airport Express AE będą jeździć ze stadionu na 
lotnisko przez ok. 2 godziny po zakończeniu meczu. Uwaga! 
Autobusy linii AE zatrzymują się tylko na przystankach „Stadion” 
(pętla przy ul. Kochanowskiego), „Galeria Bałtycka”, „Potokowa”, 
„Harfowa” (CH Matarnia), „Port Lotniczy”.

W okolicach Stadionu na ul. Marynarki Polskiej zorganizowany 
będzie tymczasowy postój Taxi i Uber.

INFORMACJE STADIONOWE
Bramy stadionu otwarte zostaną o godzinie 18:00, a mecz 
rozpocznie się o godzinie 21:00. Zalecane jest jak najwcześniejsze 
przybycie w okolice stadionu aby był czas na szczegółową kontrolę 
biletów i bezpieczeństwa oraz aby uniknąć tłoku przy bramkach 
w związku z ograniczeniami Covid-19. Dzięki temu kibice dotrą na 
swoje miejsca wystarczająco wcześnie, będą mogli cieszyć się 
ceremonią otwarcia i rozpoczęciem meczu.

Wstęp na stadion będzie możliwy po okazaniu ważnego biletu, bez 
względu na wiek. Rodzice ponoszą pełną odpowiedzialność za dzieci 
będące na meczu. Posiadacze biletów mobilnych powinni otworzyć 
aplikację biletową i włączyć Bluetooth na swoich urządzeniach. 
Odpowiednie organy mogą zażądać sprawdzenia tożsamości przez 
okazanie dowodu osobistego, paszportu lub prawa jazdy. 
Po opuszczeniu stadionu ponowne wejście nie będzie możliwe. 
Na stadionie nie można kupić biletów.

Prosimy ograniczyć dodatkowy bagaż. Bagaż większy niż 29,7x21x21 
cm (format A4) nie będzie mógł być wniesiony na stadion. Kibice i ich 
bagaż mogą zostać sprawdzeni przez odpowiednie władze na 
granicach bezpieczeństwa stadionu. Każdy wchodzący na stadion 
powinien stosować się do poleceń policjantów, pracowników 
ochrony, strażaków, ekip ratowniczych, spikerów stadionowych, 
stewardów i wolontariuszy.

Wejścia na stadion może zostać odmówione każdemu, kto nie 
posiada ważnego biletu na mecz, jest pod wpływem alkoholu, 
narkotyków lub innych środków odurzających, nie przestrzega 
regulaminu stadionu lub poleceń ochrony.

OBOSTRZENIA COVID-19
NA STADIONIE

OPUSZCZANIE STADIONU PO MECZU

WEJŚCIE NA STADION - PROCEDURA

SPRAWDZENIE
I AKTYWACJA BILETU

KONTROLA OSOBISTA 
I KONTROLA BAGAŻU

WALIDACJA BILETU 
PRZY KOŁOWROTACH C
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MASECZKA ODSTĘP

TAXI

AE



ZABRONIONE PRZEDMIOTY NA STADIONIE

INFORMACJA DLA OSÓB
Z NEOPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ RUCHOWĄ

Miejsca dla samochodów kibiców z niepełnosprawnościami znajdują się na parkingu P3.
Wejście przez BRAMĘ 6, a następnie przez tunel 1 lub tunel 2, gdzie dostępne są windy. 

Pudła, torby, plecaki, walizki i inne 
wszelkie przedmioty  

większe niż A4 (210 mm x 297 mm x 210 mm)

> A4 size

Maszty �agowe lub banerowe 
o większej długości niż 1 m. 

i średnicy niż 1cm

Banery lub �agi o wymiarach
większych niż 2.0 m x 1.5 m. 

Przedmioty, materiały 
komercyjne i promocyjne

Rolki papieru,
duże ilości papieru

Gaz w aerozolu, substancje
żrące, łatwopalne, barwniki

Profesjonalne aparaty
fotogra�czne, kamery wideo

Drony

Balony, serpentyny, konfetti 

Piłki sportowe, 
plażowe, inne

Zwierzęta
(za wyjątkiem psów przewodników) 

Wuwuzele, trąbki,
urządzenia emitujące 

dźwięk 

Broń, materiały wybuchowe,
noże - przedmioty, których można

 użyć jako broń

Materiały pirotechniczne

Kaski, parasolki
z ostrym zakończeniem

Napoje alkoholowe, narkotyki, 
substancje pobudzające,

psychotropowe

Materiały rasistowskie, ksenofobiczne,
polityczne, religijne,

propagandowe, prowokacyjne

Butelki, puszki, kubki,
dzbanki, opakowania PET, szklane

Kominiarki

Wskaźniki laserowe

Podstawowe przepisy i pełna lista zabronionych przedmiotów 
są dostępne na stronie www.uefa.com/gdansk

ogólny

112
policja

997
straż pożarna

998
pogotowie

999

NUMERY ALARMOWE

ZAKAZ PALENIA NA STADIONIE
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