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Algemeen 
 
GNK Dinamo Zagreb – KRC Genk 
UEFA Europa League Groepsfase – MD5 
Donderdag 25 november 2021 
Aftrap: 18u45 
 

SUPPORTERS HULPLIJN // ENKEL BESCHIKBAAR VIA WHATSAPP BERICHTEN 

+32 484 781 535 
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Bereikbaarheid 
 
Waar is het stadion? 
Maksimirska cesta 128, 10000, Zagreb, Kroatië 
Het stadion ligt ten Noordoosten van Zagreb centrum en naast het grootste park van 
de stad. 
 
Hoe heet het stadion? 
Maksimirstadion 
 
Hoe geraak ik aan en van het stadion? 
 
Via tram: 
Van op het Ban Jelačić Square (centrum) heb je de mogelijkheid om tram 11 (naar 
Dubec) of 12 (naar Dubrava) te nemen. Beide trams passeren het stadion aan de 
noordzijde, stap af aan Bukovačka of Hondlova. Als dusdanig dien je eerst rond het 
stadion naar de Zuidtribune te gaan. Je kan ook rechtstreeks naar de kant van de 
bezoekers (zuid) reizen. Dit doe je door tram 1 of 17 te nemen naar Borongaj. Stap af 
aan Svetice. Van hieruit is de tribune 10 minuutjes wandelen. 
 
Via Bus 
Vanop het centraal gelegen busstation (Autobusni Kolodvor) neem je tram 7 (naar 
Dubrava) of 5 (naar Maksimir). Elke bus rijdt gemiddeld om de 15 minuten. Reistijd is 
± 15 minuten. 
 
Te voet 
Het stadion ligt ongeveer 20 minuten (4km) wandelen van het centrum. 
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Waar is de parking? 
Auto 
Aan de bezoekersingang (Hitrecova) is een grote parking 
 
Aan welke ingang moet ik zijn? 
Zuid 
 
Waar is de ontmoetingsplek? 
Zrinjevac Park, van hier vertrekken bussen naar het stadion. 
Een gekend café voor bezoekende supporters is de Bulldog Pub, op +/- 450m van het 
park. 
 
Hoe laat moet ik op de ontmoetingsplek zijn? 
We voorzien bussen naar het stadion. De bussen vertrekken om 16u00 
 
Hoe laat gaan de poorten open? 
16u45   
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Stadion 
 
Mag ik roken in het stadion? 
Roken is niet toegelaten. Elektronisch roken ook niet.  
 
Kan ik met cash/kaart betalen in het stadion? 
Je kan met beide betalen. 
 
Mag ik een vlag meenemen? 
Vlaggen met stokken zijn niet toegelaten. Enkel banners zijn toegestaan. 
Foto van de banner moet op voorhand doorgestuurd worden. 
Vlaggen mogen geen reclameborden overlappen. 
 
Mag ik een rugzak meenemen? 
Tassen mogen maximaal de volgende afmetingen hebben: 30x20x10 cm 
Rugzakken zijn niet toegestaan. 
 
Mag ik een toeter/megafoon meenemen? 
Toeters zijn verboden, 1 megafoon is toegelaten (enkel voor de zangleider) 
 
Kan ik eten/drinken in het stadion? 
Ja, let wel.. bij aankomst kunnen willekeurige personen onderworpen worden aan een 
alcoholcontrole. Bij meer dan 0,5 promille kan de toegang tot het stadion ontzegd 
worden. 
 
Kan ik ter plaatse nog een ticket kopen? 
Neen, bij problemen i.v.m. tickets, contacteer het SLO team. 
 
Ik ben mijn ticket verloren/ thuis vergeten, wat doe ik? 
Neem contact op met het SLO team, zij helpen jullie op gepaste wijze verder 
 
 

WHATSAPP BERICHTEN: +32 484 781 535 
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Covid 
 
Moet ik een mondmasker dragen op de metro? 
Ja, ook op het perron 
 
Moet ik een mondmasker dragen in het stadion/ tribune? 
Enkel in binnenruimtes. Wel wordt een covid safe check uitgevoerd aan de ingang van 
het stadion. 
 
Dien ik een mondmasker te dragen in Zagreb? 
Enkel in binnenruimtes 
 
Dien ik 1.5m afstand te houden in Zagreb? 
Dit wordt aangeraden 
 
Kan ik als Genk-supporter vrij bewegen in Zagreb? 
Zolang je je aan bovenstaande regels houdt wel. 
 
Stad Zagreb 
 
Welke taal spreekt men in Zagreb? 
Kroatisch 
 
Welke munteenheid gebruikt men in Zagreb? 
Kuna (HRK) 
 
Kan ik met een Belgische betaalkaart Kuna afhalen in Zagreb? 
Euro’s worden in de winkels meestal geweigerd, al kan het zijn dat in de toeristische 
buurten euro’s worden aanvaard. Op veel plaatsen worden kredietkaarten aanvaard. Je 
kan gewoon geld afhalen zonder meerkost, mogelijks is dit wel met een 
minimumbedrag. Zeker met een kredietkaart is dit geen probleem. 
al kan het zijn dat in de toeristische buurten euro’s worden aanvaard. Let op: 1 Euro = 
7.51 Kuna 
 
Wat is het dichtstbijzijnde ziekenhuis? 
Arithera, Bukovačka cesta 1, 10000, Zagreb, Kroatië 
 
Wat is het dichtstbijzijnde politiekantoor? 
4th Police Station Zagreb 
Petrova ul. 152, 10000, Zagreb, Kroatië 
 
Waar vind ik de Belgische ambassade? 
Pantovčak 125D, 10000, Zagreb, Kroatië 


