PROGRAMA SEGUIDORS DESPLAÇAMENT AUTOCAR OPCIÓ 2
TORÍ

FINAL UEFA WOMEN S CHAMPIONS LEAGUE 2021/2022
DIVENDRES 2O DE MAIG DEL 2022
HORARIS PENDENTS DE CONFIRMACIÓ

21:00h:

Presentació al pàrquing del Camp Nou.
Sortida en autocar amb destinació a Torí (PEL túnel de Grenoble/Fréjus).

DISSABTE 21 DE MAIG DEL 2022
Matí:
19:00h:
Matí:

Arribada prevista a Torí.
Temps lliure per a conèixer la ciutat.
Inici del partit Final UEFA
Final del partit i trasllat en autocar a Barcelona.
22 DE MAIG. Arribada a Barcelona i fi dels nostres serveis.

PREU SOCI
PREU PENYISTA
PREU NO SOCI

PREU SUPLEMENT PLAÇA BUIDA GARANTIDA AL COSTAT
ENTRADA - sol·licitud exclusiva socis formulari web FC Barcelona

69 euros
84 euros
98 euros
49 euros
---

EL NOSTRE PREU INCLOU:
➢
autocar Barcelona Torí Barcelona (pel túnel Grenoble/Fréjur).
➢ Assegurança de viatge.
➢ Assistència durant el viatge per part del personal FC Barcelona.
Data límit inscripció: 17 de maig a les 10 hores o fins exhaurir places.
SORTIDA GARANTIDA. PLACES LIMITADES.
Indispensable presentar el DNI per accedir a l
.
IMPORTANT: CONSULTAR I COMPLIR REQUISITS ACCÉS PAÍS DESTÍ I TORNADA
OBLIGATORI
100% de despeses de cancel·lació un cop feta la reserva.
-se sorteig, si no resulta guanyador
NOMÉS sota aquest supòsit).
Possibilitat contractació assegurança de cancel·lació de viatge (sol·licitar el mateix dia de la reserva).
En el cas de superar-

COMPRAR
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INFORMACIÓ IMPORTANT
REQUISITS

A FRANÇA (A DATA 01/05/2022)

Tots els passatgers de 12 anys o més procedents
que entrin a França per via terrestre
hauran
mitjançant el Certificat Digital Europeu, una
circumstàncies:
-

Haver rebut una pauta completa de vacunació contra la COVID-19 de qualsevol de les
vacunes aprovades per
Europea del Merdicament-EMA: Pfizer/Comirnaty,
Moderna, AstraZeneca/Vaxzevria/Covishield, i Janssen.
o Per les persones vacunades amb Pfizer/Comirnaty, Moderna, o
AstraZeneca/Vaxzevria/Covishield, la pauta es considerarà completa si
rebut la
segona dosi al menys 14 dies abans del viatge, i per les persones vacunades amb
Janssen -monodosis- 28 dies abans.
o En el cas de les persones que hagin rebut la dosi requerides
vacuna aprovada
per la Organització Mundial de la Salut (OMS), però no de la EMA (vacunes Sinopharm i
Sinovac), es considerarà completa la pauta de vacunació 7 dies després
rebut
una dosi addicional
vacuna ARNm reconeguda per la EMA.
o Quan
rebut dosis de vacunes no reconegudes ni per la OMS ni per la EMA, no es
considerarà completa la pauta de vacunació fins que no
rebut dues dosis
vacuna ARNm.
ATENCIÓ, majors de 18 anys: una vegada transcorreguts 9 mesos de
de
dosi requerida,
de rebre una dosi addicional (de reforç) per a que la pauta
de vacunació continuï considerant-se completa a efectes
a territori francès.

-

Presentació de test PCR negatiu de menys de 72h, o
menys de 48 hores.

-

Haver passat la COVID-19 en els últims 6 mesos (certificats
superat la malaltia,
sobre la base
test PCR o antígens positiu, de més de 11 dies i menys de 6 mesos).

REQUISITS

amb resultat negatiu, de

A ITÀLIA (A DATA 01/05/2022)

amb la normativa del Ministeri de Salut italià actualment en vigor, les persones
procedents
que desitgin entrar en territori italià hauran
un dels següents
certificats en format de Certificat COVID Digital UE, que podran ser sol·licitats a
en territori
italià o en posteriors controls sanitaris:
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Certificat de vacunació en vigor (de vacunació completa o amb dosis de reforç). Des del 1
de febrer té validesa de 6 mesos dins
Certificat de curació de COVID-19 i finalització de la prescripció
Des del 1 de
febrer té validesa de 6 mesos dins
Resultat negatiu de test PCR realitzat 72 hores abans de
a Itàlia o
realitzat 48 hores abans.

Aquests certificats expedits a Espanya seran reconeguts per Itàlia i hauran de ser presentats en
format de Certificat COVID Digital UE ja sigui en paper o en suport digital.
MENORS DE 6 ANYS (6 anys no inclosos): tots els menors de 6 anys estan exempts de certificació
COVID i de realitzar prova COVID (molecular o
per viatjar a Itàlia.
SITUACIÓ A ITÀLIA
Des del 1
de 2022 cessa a Itàlia
mesures per la contenció de la difusió de

passant a establir-se una sèrie de
de COVID-19.

Des del 1
ja NO es necessari presentar Certificat COVID Digital UE (CCD UE) de vacunació,
de recuperació o de prova negativa per allotjar-se en establiments
ni per a terrasses
de bars i restaurants, ni per entrar a museus o exposicions.
NOTA MOLT IMPORTANT: Des del 1 de febrer de 2022 dins
els Certificats COVID Digitals UE
de vacunació tenen validesa de 6 mesos des de la última dosi del cicle complert de la vacuna o
de la dosi de reforç.
Els Certificats COVID Digitals UE de recuperació tindran, igualment a partir del 1 de febrer, una
validesa de 6 mesos a Itàlia.
No obstant, el Decret Llei num. 5 del 4 febrer del 2022, en vigor des del 5 de febrer, permet que
als ciutadans provinent
països que tinguin un certificat COVID de vacunació o curació
emès per les autoritats sanitàries i que no estigui en vigor a Itàlia per haver passat més de 6
mesos des de
dosi de vacunació o des de la curació, podran accedir als serveis i
activitats pels que es requereix
de certificat COVID vigent, sempre i quan presentin
el resultat negatiu
test ràpid
(vàlid 48 hores des de la realització de la prova) o
test molecular (validesa 72 hores des de la realització de la prova.
El citat Decret Llei determina que els certificats COVID
persones que hagin rebut a
més de la pauta complerta de vacunació una dosi de reforç, tindrà validesa il·limitada a Itàlia.

PROGRAMA SEGUIDORS DESPLAÇAMENT AUTOCAR
TORÍ

FINAL UEFA

CHAMPIONS LEAGUE 2021/2022

REQUISITS ENTRADA A ESPANYA (01/05/2022)
Vacuna: els passatgers que estiguin completament vacunats contra la Covid-19, han de
Europea del Medicament

de la vacuna, sempre que
mostrar que el passatger a rebut una vacuna de reforç.
Formulari:
el viatge (excepte els menors
de 12 anys i aquells en trànsit internacional), hauran de presentar de forma obligatòria un
1.

Un Certificat Covid Digital de la UE (CCD UE) o equivalent UE vigent de vacunació contra
la Covid-19 o un certif
els terminis corresponents per a que siguin vàlids.
En aquest cas no és necessari omplir el formulari de control de salut FCS SpTH 48 hores
abans de la sortida.

2.
complimentar el Formulari de Control Sanitari SpTH, introduint manualment les dades
del certificat de vacunació, recuperació o prova diagnòstica. https://www.spth.gob.es/
En aquest enllaç també poden comprovar la validesa del seu CCD UE o equivalent UE:
https://www.spth.gob.es/
Prova:
- Passatgers NO vacunats: els passatgers de 12 anys o més han de tenir un resultat negatiu
-PCR, RT-LAMP. TMA) emès dintre de les 72h
anteriors a
-

Passatgers vacunats: no es requereix prova per als passatgers de 12 anys o menys que
estiguin completament vacunats contra la Covid-19, sempre que tinguin un certificat de
vacunació que demostri que han sigut completament vacunats almenys 14 dies abans de
de vacunació primària, a partir de llavors, els passatg
dosis de reforç addicional de les vacunes per considerar-se completament vacunat.
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Altres passatgers exempts:
1.
de Covidser entre 180 i 11 dies abans de
2. Passatgers que tinguin un Certificat de la UE (EUDCC)

Prova a
: els passatgers poden ser objecte
prova a
després
avaluació de salut realitzada per les autoritats sanitàries. Les dades personals
fi de garantir el control de
de la Covid-19 i
mèdica.

amb la

Tots els nostres viatgers estan sotmesos al reglament de FC Barcelona Desplaçaments, que
accepten en el moment de realitzar la compra del viatge. Seran causa de pèrdua permanent
del dret a viatjar a través de FC BARCELONA DESPLAÇAMENTS
de qualsevol de
les normes de seguretat recollida en aquest Reglament i/o de les indicacions facilitades ja
sigui pel Club i/o per les autoritats competents.

