
Futbola
eta gehiago

San Mames BAT:



Ongi etorri
futbolaren
katedralera.San Mamesen partidu batez gozatzea 

ikuskizun paregabea da.
Lau orduz baino gehiagoz egitea beste 
zerbait da. San Mames BAT 6.000 m2 ditu, San Mames futbol zelaiaren erdiko eraztunean 

banatuta. Athleticez gozatzeko pentsatutako lekua da, bere historiaz eta 
tradizioaz, eta bere instalazioek eskaintzen dituzten zerbitzu guztiekin.

Hemen San Mameseko berotasuna senti dezakezu eta jokoaren ikuspegi bikaina 
izan kalitate goreneko zerbitzuekin; gastronomia nabarmenduz 10 Michelin 
izarrekin.

San Mames BAT partiduaz eta horren inguruko guztiaz gozatzeko aukera ematen 
dizu: ez galdu zehaztasun bakar bat ere espazio honek eskaintzen dizkizun 
erosotasun guztiekin eta futbol partidu bat baino gehiago bizitzeko: San 
Mameseko emozioa modu berezian bizitzea.

San Mameseko onena zuretzat da.



Ezagutu
San Mames
VIP Arearen 
ezaugarriak eta 
eskaintzen dizun 
guztia

San Mames BAT diseinu ireki eta 
espaziotsuaren aldeko apustua egin 
du, futbolaren inguruan eta Bizkaiko 
sukaldaritzaren bikainena enpresen 
eta partikularren arteko harremanak 
sustatzeko.

Izan ere San Mames estadioa 
Bilboko, Bizkaiko eta Euskal 
Herriaren hiriaren, kulturaren eta 
gastronomiaren islada da.

Taldearen indarra, 
entrega eta pasioa 
islatuta ikusten da 
San Mames BAT 
Areako espazio 
guztietan.



Horregatik, San Mames BAT San 
Mameseko pasioa senti dezakezu 
lehen pertsonan eta erosotasun 
guztiekin. Zelaiaren erdiko eraztunean 
esperientzia berezia, ezberdina eta 
bakarra, Athleticez eta San Mamesez 
gozatzeko aukera ematen du mailarik 
gorenean VIP besaulkien, palkoan eta 
espazio komunen bidez.

San Mames BAT agerian uzten 
du Athleticekoa izatea zer den 
Cluba osatzen duten pertsona 
eta estamentu guztientzat, 
bereziki bazkideentzat.



Erdiko eraztuneko espazioak uneoro 
transmititzen dute Clubaren 
filosofia eta bere historia islatzen du. 
San Mames futbol zelai bat baino 
gehiago dela adierazten du, bere 
afizioak bizi duen sentimendua 
arnasten da, partiduz partidu. 

Gainera, San Mames BAT San 
Mameseko berotasuna senti 
daiteke eta jokoaren ikuspegi 
bikaina izan premium zerbitzuekin; 
gastronomia zerbitzuak eta 
partiduetara joaten diren pertsona 
guztien arteko networkinga 
nabarmenduz.



10 Michelin izar 
partiduan zehar gastronomia onenaz goza 
dezazun. Andra Mari, Azurmendi, Boroa, Eneko, 
Etxanobe, Nerua Guggenheim Bilbao, Zarate eta 
Zortziko dira partidu egunetan janaria prestatzeaz 
arduratzen diren Bizkaiko jatetxeak.

Chefen 
alineazioa 
gastronomiaz 
gozatzeko
Athleticek jokatzen duen 
bakoitzean San Mames ikuskizun 
gastronomiko bihurtzen da; 
nazioartean entzute handia duten 
sukaldariak biltzen ditu bere 
sormen lanik onenak egiteko.

Josean Alija
Nerua Guggenheim Bilbao

Daniel García
Zortziko

Sergio Zarate
Zarate

Fernando Canales
Etxanobe

Ander Unda
Boroa

Eneko Atxa
Azurmendi
Eneko

Zuriñe García
Andra Mari



“Restaurante San Mames” eta “La 
Campa de los Ingleses” taberna 
gastronomikoak osatzen dute 
sukaldaritza eskaintza. Bi eremu 
gastronomiko horiek egunero 
irekita daude, taldeak San 
Mamesen jokatzen duen orduetan 
izan ezik. Athleticek kanpoan 
jokatzen duenean ohikoa da zale 
asko tabernan elkartzea partidua 
ikusteko.





BAT Abonuak
eta palkoak
San Mames BAT

San Mames BAT Areako 2.030 eserlekuak besaulki eta palkoetan banatzen 
dira, bazkideen, zaleen, enpresen eta babesleen gustu eta beharrei 
erantzunez.

San Mames BAT partidu bat bizitzeak aukera ematen du ulertzeko Cluba 
eta estadioa zein berezia den. Alderdi funtzionalaz gain San Mames BAT 
Athleticen eta honen baloreen transmisio bide bat da.

Palkoa Besaulkiak
Palkoa

BAT
Abonuak



BAT abonuak San Mames BAT estadioko Ipar, Eki 
eta harmaila Nagusiko erdiko 
eraztunean ditu besaulkiak. 
Ikuskizun bikaina eskaintzen duten 
besaulkiak dira eta partidu 
bakoitzean San MAmeseko orroa 
sentiarazten dutenak. 

Gaitera, denboraldiko abonua 
kontratatzeak eskaintzen dituen 
aukera pila batez goza dezakezu.

Athletic Clubek 
zelaiko txoko 
bakoitzean 
partekatzen du 
kirol honengatik 
duen pasioa.



BAT Abonua 
kontratatzearen 

ezaugarri 
nagusiak.

4 orduko partiduak. Sartu partidua 
baino ordu eta erdi lehenago 
aurreko giroa bizi ahal izateko.
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Gastronomia sortzaile onenekin 
10 Michelin izar biltzen dituzten 
Bizkaiko chef-ekin.

Edariak barne.

Networking. Sarbidea zonalde komun 
guztietara, palko eta besaulkiak 
dauden tokira.

Arreta pertsonalizatua.



Sarbide esklusiboa zelaira.

Pantailak errepikapenekin, partiduak 
zuzenean eta zehaztasun guztiekin.

Liga eta Kopa. Ligako eta 
Kopako partidu guztiak barne.

Parkinga. San Mamesen aparkalekua 
kontratatzeko aukera 4 besaulki BAT 
bakoitzeko.



Premium 
Abonua ere 
ezagutu ezazu

Barne hartzen ditu:

• Aparkalekua kontratatzeko aukera.

• Enpresentzako Arlo Pribaturako sarbidea San Mames BAT webgunean. 
Webgune esklusiboa networkingerako eta berritasun guztiekin

• Enpresa  ekitaldietarako aretoen alokairuan deskontua. Antolatu ezazu zure  
enpresa ekitaldia, ospakizuna edo kongresua leku paregabean eta zure  
markaren eragin hobea lortzeaz gainera  aretoen alokairuan deskontuaz 
gozatuko duzu.

• Palkoen erabilera partidarik EZ dagoen egunetan bilera edo bazkari 
pribatuetarako.

• VIP sarrerak erosteko erraztasuna San Mamesetik kanpoko partidetarako.

• Bilbao Athletic eta Emakumeen Athletic taldeen partidetarako sarrera 
Lezaman.

• Athletic Museorako prezio berezia.

• Klubaren hiruhileroko aldizkariaren bidalketa.

• Menu esklusiboa San Mames Jatetxean.

• BAT sarrera gehigarriak erosteko lehentasuna.

San Mames BATrekin harremanetan jarri dezakezu
smbat@athletic-club.eus
Tel: +34 946 854 180
Telefonozko arretaren ordutegia:
Astelehenetik ostiralera 9etatik 18etara.

Abonu  Premium honek abantaila 
gehiago eskaintzen dizkizu partidu 
egunetan eta  erraztasunak partidurik 
ez dagoen egunetan San Mamesen 
esperientziez  gozatzen jarraitu dezazun. 
Premium Abonua 4 butaka kontratatuta 
eskuratu dezakezu.



Palkoak San Mameseko palkoak 
esperientzia bikaina izan dadin 
eginak daude. Gaur egun, San 
Mamesek 52 palko ditu 8, 10 
eta 12 eserlekukoak, harmaila 
nagusian eta ekialdeko 
harmailan kokatuta.



Palko bat 
kontratatzearen 

ezaugarri 
nagusiak.

4 orduko partiduak. Sartu 
partidua baino ordu eta erdi 
lehenago aurreko giroa bizi 
ahal izateko.

D
SAN MAMES

BAT
ATEA

A
SAN MAMES
BAT
ATEA

SAN MAMES
BAT

ATEA

E



Arreta pertsonalizatua.

Sarbide esklusiboa zelaira.

Palkoa pertsonalizatzea.

Gastronomia sortzaile onenekin, 
10 Michelin izar biltzen dituzten 
Bizkaiko Chefen eskutik.



Edariak barne partidu 
osoan zehar.

Networking.
Palko eta besaulki guztiek partekatzen 
duten zonalde komunetara sarbidea.

Telebista barne zirkuitua 
informazio esklusiboarekin.

WI-FIa.

Klimatizazio indibidualizatua.



Parkinga.
Palkoa kontratatzea aukera 
ematen du estadioan aparkaleku 
bat izateko. 

Liga, Kopa eta Europa. Ligako eta 
Kopako partidu guztiak barne, 
Europako txapelketetara sarrera, 
gehigarriarekin.

Palkoak eskaeraren arabera 
erabiltzeko aukera: jatetxe 
zerbitzua palkoan.

Laneko bilerak palkoan 
egiteko aukera.



San Mames 
BAT 
zifratan.

2.030 1.522 508

6.620 m2

eserleku eserleku 
palkoetan

eserleku 
besaulkietan

eremu eta zerbitzuetanMichelin
izar

10



Salneurriak
 

%21eko BEZ gehitu gabe

 

 

 

 

 4.200 €

 3.450 €

 3.150 €

 2.360 €

 2.185 €

Jatetxea

Erakusketa aretoa

Taberna

Iparraldea

Iparraldeko Corner-a

Ekialdea

Hegoaldeko Corner-a
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San Mames BAT:
futbola eta gehiago

Athletic Clubek egindako gida

smbat@athletic-club.eus
Tel: +34 946 854 180

Telefonozko arretaren ordutegia:
Astelehenetik ostiralera 9etatik 18etara.

https://sanmames.athletic-club.eus/vip-area/


