RONDLEIDINGEN IN DE GHELAMCO ARENA
De KAA Gent Foundation biedt in het kader van haar maatschappelijke opdracht de
mogelijkheid aan supportersverenigingen, scholen, sociaal-culturele en sportieve organisaties
om de Ghelamco Arena te bezoeken. Een rondleiding in dit kader duurt anderhalf uur. Tijdens
de rondleiding krijgt de groep allerlei informatie over de sportieve, commerciële en
maatschappelijke werking van KAA Gent, het verhaal van de voetbalclub, de werking van het
stadion en de organisatie van een voetbalwedstrijd in de Ghelamco Arena.

Groepen en prijzen 2022-23
Deze rondleidingen worden georganiseerd voor:
- groepen van mensen die door het participatiedecreet aanzien worden als kansengroepen
(€49/ gids/ groep van max. 25 personen)
- jeugdvoetbalclubs of leerlingen uit het basis- of secundair onderwijs (€79/ gids/ groep van
max. 25 personen)
- door de Stad Gent erkende sportclubs of supportersclubs erkend door de
Supportersfederatie KAA Gent (€ 99/ gids/ groep van max. 25 personen)
- door de Stad Gent erkende sociaal-culturele organisaties, studentenverenigingen erkend
door de UGent, Arteveldehogeschool of HOgent en diensten van de Stad Gent of het OCMW
Gent voor dienstgerelateerde activiteiten (€ 149/ gids/ groep van max. 25 personen).
Voor andere dan de hierboven bedoelde groepen bedraagt de rondleiding €199/ gids/ groep
van max. 25 personen).
Deze prijzen zijn exclusief BTW en gelden voor het voetbalseizoen 2022-2023. Afhankelijk van
het aantal personen die u meldt bij uw reservatie, kunnen wij tegelijkertijd een rondleiding met
2 of 3 gidsen voor max. 75 personen plannen.

Parkeren
vzw Voetbal in de stad

Parkeren kan op de parking van KAA Gent (Parking A), bereikbaar via het ronde punt. Het
parkeerticket kan ontwaard worden bij het verlaten van het stadion. Parkeren voor deelnemers
aan rondleidingen op deze parking is gratis. Op de private parkeerterreinen rond de Ghelamco
Arena geldt een parkeertarief.

Reservatie
Een rondleiding wordt minstens vier weken voor de rondleiding aangevraagd via
rondleiding@kaagentfoundation.be

Catering
De KAA Gent Foundation organiseert geen cateringformules binnen dit aanbod. Wie voor of na
de rondleiding gebruik wenst te maken van het horeca-aanbod in het stadion kan dit binnen
de reguliere openingsuren. Indien u met de groep van deze voorzieningen gebruik wenst te
maken contacteert u kristof@kaagent.be

Besteding van de inkomsten
De opbrengst van deze rondleidingen wordt door de KAA Gent Foundation gebruikt voor het
betalen van de vrijwilligersvergoeding voor de gids, de verzekering van de gids, de opleiding
van de gids en, investeringen in de erfgoedwerking van KAA Gent en voor de ondersteuning
van de maatschappelijke projecten van de KAA Gent Foundation.
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