
Legendarische WK-stadions in Europa
Hotels.com selecteert steden met voetbaltempels om sfeer te proeven
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Samenvatting Op zondag 13 juli wordt in het roemruchte Maracanã-stadion in Rio de
Janeiro de finale gespeeld van het WK 2014. Om in de juiste stemming
te komen kun je dichter bij huis alvast een legendarische
voetbaltempel bezoeken. Hotels.com ging in Europa op zoek naar
stadions waar geschiedenis is geschreven tijdens eerdere WK-finales.
In welke stad ga jij sfeer proeven?

Details Voetbalfans en andere reizigers verzamelen bij Hotels.com gratis*
hotelovernachtingen met het loyaliteitsprogramma Welcome Rewards. Voor
elke tien nachten die je boekt en verblijft krijg je bij Hotels.com een elfde nacht
gratis*, ook wanneer je boekt voor anderen. Dus ga je op pad met je complete
elftal, dan zijn de tien nachten snel verzameld.

Wembley Stadium, Londen (WK 1966)

Londen beschikt over meerdere wereldberoemde stadions, met Wembley
Stadium als hoogtepunt. Het bouwwerk met een capaciteit van 90.000
plaatsen staat bekend als thuishaven van het Engelse voetbal. In 1966 werd
er een memorabele WK-finale gespeeld. Gastland Engeland veroverde er zijn
eerste en tot nu toe enige WK-titel tijdens een zwaar bevochten 4-2
overwinning op West-Duitsland. Inmiddels is Wembley verbouwd tot het
grootste stadion in Europa dat overdekt kan worden.

Olympiastadion, München (WK 1974 en EK 1988)

Het Olympiastadion in München wekt bij Oranjefans gemengde gevoelens op.
In 1974 speelde het Nederlands elftal er zijn eerste WK-finale. De wedstrijd
tegen West-Duitsland ging onder aanvoering van Johan Cruijff met 1-2
verloren. Veertien jaar later, tijdens het EK 1988, nam Oranje revanche in
hetzelfde Olympiastadion. In de finale werd de Sovjet-Unie met 2-0 verslagen.
Ruud Gullit en Marco van Basten tekenden voor de doelpunten.

Estadio Santiago Bernabéu, Madrid (WK 1982)

In 1947 werd in Madrid het Santiago Bernabéu stadion geopend, het huidige
stadion van Real Madrid. Tijdens het WK 1982 werden in het Bernabéu vier
wedstrijden gespeeld, waaronder de finale. Italië veroverde de wereldtitel door
West-Duitsland met 3-1 te verslaan. De grote man aan Italiaanse zijde was
Paolo Rossi. Hij maakte zes doelpunten tijdens het WK, waaronder de
openingstreffer in de finale. Bernabéu heeft een capaciteit van ruim 81.000
toeschouwers en beschikt over een eigen metrostation.

Stadio Olimpico, Rome (WK 1990)

Tussen 1928 en 1937 verrees in Rome het Stadio Olimpico. Dit Romeinse
theater werd gerenoveerd voorafgaand aan het WK 1990. In de finale nam het
Argentinië van Diego Maradonna het op tegen West-Duitsland. De Duitsers
wonnen met 1-0 in Stadio Olimpico, in de 85e minuut benutte Andreas
Brehme een strafschop. Met een capaciteit van ruim 72.000 plaatsen is Stadio
Olimpico de grootste en belangrijkste sportfaciliteit van Rome. Het is de
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thuisbasis van stadsrivalen SS Lazio en AS Roma.

Stade de France, Parijs (WK 1998)

In de aanloop naar het WK 1998 werd in Saint-Denis, een voorstad van Parijs,
het Stade de France gebouwd. Tijdens een officiële openingswedstrijd tegen
Spanje voorafgaand aan het WK maakte Zinédine Zidane het eerste doelpunt
ooit in dit stadion. Hij schreef er opnieuw geschiedenis tijdens de finale van
het WK 1998. Gastland Frankrijk speelde voor ruim 81.000 toeschouwers
tegen Brazilië. Met een 0-3 overwinning werden de Fransen voor de eerste
keer in de historie wereldkampioen. Uitblinker Zidane scoorde twee keer.

*Algemene Voorwaarden van toepassing:
http://nl.hotels.com/customer_care/pillar/welcomerewards.html
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Over Hotels.com

Hotels.com is een toonaangevende boekingswebsite voor
hotelovernachtingen, met een wereldwijd aanbod van meer dan 290.000
accommodaties via het Expedia netwerk, variërend van internationale ketens
en all-inclusive resorts tot lokale pareltjes en bed & breakfasts, voorzien van
alle informatie om de perfecte overnachting te boeken. Hotels.com doet haar
voordeel met een van de grootste hotel contracting teams in de sector,
waardoor het haar klanten de laagste prijsgarantie, promoties, speciale
aanbiedingen en kortingen kan bieden. Met het baanbrekende
loyaliteitsprogramma Welcome Rewards kunnen klanten een gratis
overnachting verdienen bij elke tien geboekte overnachtingen in meer dan
100.000 hotels. Reizigers kunnen online boeken of via een van de
meertalige call centers. Via www.hotels.com/deals/mobile kunnen klanten
speciale mobiele apps voor smartphones en tablets downloaden, waarmee
zij ‘on the go’ toegang hebben tot 20.000 last minute deals.
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