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Informacje dla fanów Śląska jadących do Goeteborga 

IFK Goeteborg pragnie przywitać kibiców Śląska w Goeteborgu i na stadionie Gamla Ullevi. 
Poniżej znajdziecie informacje, które mamy nadzieję, ułatwią Wam pobyt tutaj. W razie 
jakichkolwiek pytań odnośnie kibicowskich wskazówek, prosimy o kontakt (pod adresami 
podanymi poniżej). 

 

Miasto Goeteborg 

Goeteborg jest drugim co do wielkości miastem w Szwecji, z prawie 600 tysiącami 
mieszkańców. Znajduje się na zachodzie Szwecji i zostało założone w 1621 roku jako 
forteca, chroniąc granice Szwecji głównie przeciwko duńskiemu zagrożeniu. W 1958 roku 
Goeteborg był gospodarzem Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej, wygranych przez Brazylię 
po zwycięstwie 5-2 ze Szwecją w finale. Stadion Ullevi nadal znajduje się obok siostrzanego 
Gamla Ullevi. Dzisiaj jest to regionalne centrum ekonomiczno-kulturalne zaraz obok 
koncernu Volvo czy ogromnych skandynawskich portów. 

 

Więcej informacji: 

Dojazd: http://www.goteborg.com/en/good-to-know/getting-to-gothenburg/ 

Historia: http://www.goteborg.com/en/gothenburgs-history/ 

Życie nocne: http://www.goteborg.com/en/nightlife/ 

Mapa miasta z zaznaczonym stadionem: http://kartor.eniro.se/m/uFBYL  

 
 
IFK Goeteborg 

Klub IFK Goeteborg powstał w 1904 roku i jest najbardziej utytułowaną szwedzką drużyną 
piłkarską. Na swoim koncie posiada dwa Puchary UEFA Cup, 18 tytułów mistrzowskich w 
lidze Allsvenkan oraz 7 zdobytych Pucharów Szwecji (ostatni tej wiosny). Nosimy niebiesko-
białe pasy, a nasz stadion Gamla Ullevi szanujemy jak własny dom. 

 

Stadion 

Nazwa: Gamla Ullevi 

Wybudowany: 2009 r. 

Pojemność: około 14.000 (bez miejsc stojących, G/I i A/O) Trybuny dla gości: B3-4 (w razie 
potrzeby można udostępnić więcej miejsc) 

Informacje o stadionie i dojeździe na niego: http://www.gamlaullevi.se/english/ 

https://www.google.se/maps/place/G%C3%B6teborg/@56.585457,12.511073,6z/data=!4m2!3m1!1s0x464f8e67966c073f:0x4019078290e7c40?hl=sv
http://www.goteborg.com/en/good-to-know/getting-to-gothenburg/
http://www.goteborg.com/en/gothenburgs-history/
http://www.goteborg.com/en/nightlife/
http://kartor.eniro.se/m/uFBYL
http://www.ifkgoteborg.se/In-English/Welcome/
http://www.gamlaullevi.se/english/
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Wejście dla gości: 

Odwiedzający nas goście wchodzą na stadion przez wejście 1 (Gate1), od południowej części 
stadionu. Początkowo przejdziecie przez stanowiska ochrony, pokażecie swoje bilety, 
następnie zostanie przeprowadzona dokładna kontrola, a na końcu udacie się do bramek z 
czytnikami biletów. 

 
Bilety dla kibiców gości: 

Cena dla dorosłych (zawierająca dodatkowe opłaty): 120 SEK. 

Cena dla dzieci (4-18 lat, zawierająca dodatkowe opłaty): 60 SEK. 

Bilety będą sprzedawane przez Śląsk Wrocław.  

Bramki zostaną ostwarte o 17.30. 

 

 

 

Miejsca parkingowe tylko dla kibiców Śląska: 

Autokary oraz samochody mają możliwość bezpłatnego parkowania na specjalnie 
wyznaczonych miejscach (teren Valhalla). Jest to miejsce otoczone wysokim płotem, które 
podczas rozgrywek będzie 
strzeżone.
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Gamla Ullevi, wejście zaznaczone wskazówką. Specjalny parking oznaczony jest kółkiem. Droga do 
parkingu: dojechać należy E6 z południa, zjechać z tej drogi 73 zjazdem na Ullevimotet (znaki Centrum, 
Ullevi, Garda). Należy skręcić w lewo na rondzie a następnie w prawo na Gardavagen. Za mostem 
wjazd jest po lewej stronie.  

Po lewej stronie na mapie znajduje się centrum miasta. W górnym lewym rogu Dworzec Główny. Na 
prawo stadion Ullevi, zbudowany na Mistrzostwa w 1958 roku. 

 

Dodatkowe informacje dla kibiców: 

W razie problemów oraz dodatkowych pytań został wyznaczony anglojęzyczny 
przedstawiciel IFK- Anders Almgren, który udzieli odpowiedzi na wszelkie tematy. Nasz 
przedstawiciel udzieli Wam również pomocy w tłumaczeniu, jeśli będziecie musieli 
kontaktować się ze szwedzką policją. 

 

Informacje turystyczne: 

Informacja turystyczna: http://www.goteborg.com/en/ 

Centrum informacji: http://www.nordstan.se/english/ 

Transport publiczny: http://reseplanerare.vasttrafik.se/bin/query.exe/sn  

Jeżeli zdecydujecie się podróżować tramwajem, bilety możecie zakupić w maszynie w środku tramwaju. 

Oczywiście po mieście można poruszać się też taksówką, np. Taxi Göteborg (tel.: +46 (0) 31 650 000). Są one 
jednak dość drogie. 

http://www.goteborg.com/en/
http://www.nordstan.se/english/
http://reseplanerare.vasttrafik.se/bin/query.exe/sn
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Ochrona: 

Każdy, kto wejdzie na stadion zobowiązany jest do przestrzegania zasad UEFA. Przed 
wejściem na stadion każdy kibic będzie przeszukany celem sprawdzenia, czy nie wnosi na 
jego teren niedozwolonych materiałów. 

Dopuszczalne jest wniesienie plastikowych kijów do flag (drewniane oraz metalowe są 
zabronione). Oprawy są dopuszczalne tylko gdy nie są obraźliwe lub rasistowskie. Używanie 
rac lub innych środków pirotechnicznych jest zabronione, podobnie jak zasłanianie twarzy. 

 

Contact / questions 

Anders Almgren 

SLO / Supporter Liaison Officer 

anders.almgren@ifkgoteborg.se 

+46 (0)31 703 73 37 

 

Witamy w Goeteborgu! 

 

mailto:anders.almgren@ifkgoteborg.se

