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MANCHESTER UNITED

O Manchester United tem a maior torcida 
da Inglaterra e o maior número de títulos 
nacionais desde a criação da Premier 
League em 1992. 

Além de ser um dos clubes mais ricos 
do mundo, o clube inglês fundado 
em 1878 faz parte dos times mais 
tradicionais da Europa.

Jogadores como Bobby Charlton, Eric 
Cantona, David Beckham e Cristiano 
Ronaldo foram entre as grandes 
estrelas que atuaram no estádio Old 
Trafford. 



OLD TRAFFORD 

Quando se entra no “Teatro dos Sonhos”, 
não se entra em qualquer estádio, por ali 

passam as paixões de milhões de fãs de 
todo o mundo em 99 anos. Fundado 
em 1910 todos as alegrias do United 
estão ali presentes, todas as jogadas 
maravilhosas de Sir Bobby Charlton, 
George Best e Eric Cantona. 

Desde Maio de 1989 que tem a 
capacidade de 56.000 espectadores, 
as cadeiras são todas cobertas com 
placa de vidro especialmente fabricada 
para Old Trafford, o campo é um 

dos melhores campos Ingleses com 
uma vasta gama de recursos ao nível 

de escoamento de água, vestiários de 
luxo, banco dos suplentes aquecido e 

segurança.



MANCHESTER

A maior atracção de Manchester é a 
sua ligação ao Manchester United, 

uma das equipas mais mediáticas do 
mundo, mas a cidade britânica tem 

muitos atrativos além do futebol.  

Explore lugares como a Whitworth 
Art Gallery, o Heaton Park ou a 
fabulosa biblioteca gótica John 

Ryland. 

Para quem gosta de arquitetura, 
não deve perder de vista os seis 

principais ícones da cidade, a saber: 
Central Library, The Royal Exchange, 

Victoria Baths, The Daily Express 
Building, Peel Tower, UMIST, Town Hall e 

Salford Quays.



HOTEL MACDONALD****

Os quartos climatizados são modernos, 
contam com TV de tela plana via satélite, 

um frigobar e comodidades para fazer chá 
e café. O Macdonald também oferece 
serviço de quarto 24 horas. 

A Rua Canal e os bairros animados 
de música e de teatro de Manchester 
estão a menos de 10 minutos a pé do 
Macdonald Manchester Hotel. 

O restaurante Signatures foi premiado 
com o AA rosette e serve produtos 
orgânicos locais, sempre que possível, 
em seu menu britânico.

O spa do Macdonald Manchester tem 6 
salas de tratamento, manicure e uma sala 

de relaxamento. 



ROTEIRO SUGERIDO
22 de março - sábado

Embarque para a Inglaterra. Noite a bordo.

23 de março - domingo

Chegada em Manchester. Traslado para o hotel e check in no hotel.

24 de março - segunda-feira

Dia livre.

25 de março - terça-feira

Dia do jogo. Traslado para o estádio Old Trafford. Assista ao jogo entre os dois times de Man-
chester! Após o jogo, volta para o hotel.

26 de março - quarta-feira

Dia livre.

27 de março - quinta-feira

Check out no hotel. Traslado para o aeroporto e embarque para o Brasil. Noite a bordo.

Chegada no Brasil no dia 28 de março.



INCLUI

• Passagem aérea Guarulhos/Manchester/

Guarulhos em classe econômica;

• Transfer aeroporto/hotel/aeroporto;

• Hospedagem por 04 noites em Manchester 

no hotel MacDonald com café da manhã;

• Ingresso “Executive Internacional” para o 

jogo Manchester United-Manchester City;

• Programa oficial;

• Transfer hotel/estádio/hotel;

• Seguro Viagem e bagagem;

• Guia com informações e dicas sobre o evento;

• Assistência Fanato 24 horas (telefone)



NÃO INCLUI
• Despesas pessoais;

• Qualquer item não mencionado como incluido.



               
  INFORMAÇÕES AÉREAS

Cia aérea: British Airways

Data Saída     Chegada 

22/03 Guarulhos: 17h10   Londres: 07h20 do dia 23/03

23/03 Londres: 11h55   Manchester: 12h55

  

27/03      Manchester: 17h10                Londres: 18h10

27/03      Londres: 21h25                   Guarulhos: 06h05 do dia 28/03



               
  VALORES DO PROGRAMA 

EM LIBRAS ESTERLINA

Por pessoa em 
quarto duplo

Pacote completo  GPB 1.838

Nenhuma reserva foi efetuada. Valores e disponibilidade sujeitos à alterações sem prévio aviso. 
O valor em reais é calculado de acordo com a cotação da Libra no dia da compra.

É necessário passaporte com 6 meses de válidade e 3 páginas em branco. 



Rua Helena, 218 cj 901 - Vila Olímpia
São Paulo/SP - CEP: 04552-050
tel: (11) 2495-1231
fanato@fanato.com.br

www.fanato.com.br


