
 

STADION POLSAT PLUS ARENA GDAŃSK 

INFORMACJE DLA ZWIEDZAJĄCYCH 

 

DOJAZD I MIEJSCA PARKINGOWE:  

 

1. Na zwiedzanie zapraszamy do Sekretariatu stadionu Polsat Plus Arena Gdańsk. 

 

2. Parking P3/P4, który dla samochodów osobowych jest pierwsze 30 min. bezpłatny, 
następnie pierwsza i każda kolejna godzina 3zł. Parkingi P3-A/P5 dla autokarów płatne 
pierwsza i kolejne 2 godziny postoju 10 zł/h, doba 40zł. Nieopłacenie biletu parkingowego to 
koszt 95 zł. Płatności można dokonać w automatycznej kasie parkingowej, znajdującej się na 
terenie parkingu, a wykupiony bilet parkingowy zostawiamy w aucie za przednią szybą w 
widocznym miejscu.  

 

3. Na Stadion można również dotrzeć transportem miejskim. Z centrum Gdańska można 
dojechać tramwajem numer 10 lub numer 7, w Gdańsku Wrzeszczu autobusem numer 158.  

 

PRZEBIEG ZWIEDZANIA:  

 

1. Wycieczki rozpoczynają się przy recepcji głównej na sekretariacie. Na zwiedzanie należy 
przeznaczyć około godziny.  

 

2. Zawarta w potwierdzeniu rezerwacji godzina zwiedzania Stadionu, to godzina rozpoczęcia 
wycieczki. Prosimy o pojawienie się 10 minut przed wskazanym czasem.  

 

3. Prosimy o punktualność, w przypadku opóźnienia wycieczka może zostać skrócona, 
przeniesiona na kolejną godzinę lub anulowana w przypadku dużej liczby grup zapisanych 
danego dnia.  

 

4. W przypadku jakichkolwiek opóźnień związanych z przybyciem grupy na zwiedzanie bądź 
anulacją wycieczki, prosimy o informację.  

 

5. Na trasie zwiedzania jest ponad sto schodów, dlatego zalecamy założyć wygodne obuwie. 

 



6. Zwiedzanie odbywa się wyłącznie w towarzystwie prowadzącego wycieczkę przewodnika, 
nie należy odłączać się od grupy. W przypadku zgubienia się postaraj skontaktować się z 
najbliższą osobą z obsługi stadionu lub innym przewodnikiem.  

 

7. Toalety dla zwiedzających znajdują się w okolicy recepcji. Na trasie wycieczki toalety będą 
nieczynne.  

 

ZASADY REZERWACJI I PŁATNOŚCI:  

 

1. Ceny biletów na zwiedzanie z przewodnikiem:  
 

• bilet indywidualny – 25 zł/os. 

• bilet grupowy (do 15 os.) – 300 zł 

Bezpłatne wejście: dzieci do lat 4.  

2. Grupy powyżej 15 osób (do 30 osób) są dzielone na 2 tury, które zwiedzają stadion z 15-
minutowym odstępem czasowym. 

3. Płatności za zwiedzanie dokonuje się przez internet. 

4. Do wystawienia faktury VAT niezbędne jest przekazanie pełnych danych już na etapie 
dokonywania zamówienia lub zakupu biletów.  

5. Rezerwacji wycieczek można dokonywać za pomocą formularza na stronie: 
https://polsatplusarenagdansk.pl/ 

6. Podczas imprez masowych i przygotowań do nich usługa zwiedzania stadionu jest 
niedostępna.  

7. Wycieczka może zostać odwołana lub przeniesiona na inny termin ze względu na 
wydarzenia odbywające się na stadionie. 

8. Trasa zwiedzania może ulec zmianie ze względu na wydarzenia odbywające się na 
stadionie. 


