
ROLEX PARIS MASTERS
Czy Paryż jest miejscem, w którym warto być 2 razy w roku? No jasne! Jesień 

we francuskiej stolicy to spotkanie z najlepszymi tenisistami w hali Bercy, 
śmierdzące sery nad Sekwaną i chrupiące bagietki pod wieżą Eiffla.

2-5 LISTOPAD 2022



ZAKWATEROWANIE

PROGRAM
Dzień 1: Popołudniowy wylot z Krakowa do
Paryża. Po przylocie transfer do hotelu i
zameldowanie. Wieczór spędzimy z winem, 
 bagietkami i serami pod Wieżą Eiffla.
Dzień 2: Rano będzie na nas czekało
francuskie śniadanko, z croissantami na
czele. Następnie spacerek do Hali Bercy,
gdzie o 11:00 rozpoczną się mecze 3 rundy
Rolex Paris Masters. Po zakończeniu sesji
dziennej zjemy obiad, a o 19:30 kolejne
emocje - sesja wieczorna.
Dzień 3: Po śniadaniu udamy się na
zwiedzanie Paryża. Będzie też czas na
szybkie zakupy. Sesja dzienna rozpocznie się
dziś o 14:00. Po niej pójdziemy na obiad.
Początek sesji wieczornej o 19:30.
Dzień 4: Po śniadaniu transfer na lotnisko i
powrót do Krakowa.

Zamieszkamy w hotelu Ibis Paris Bercy Village, który mieści się w tętniącej życiem
dzielnicy Bercy Village. Do Accor Arena, w której będą rozgrywane mecze Rolex Paris
Masters, będziemy mieli tylko 10 min spacerkiem. Zaledwie 100 metrów od hotelu
znajduje się stacja metra Cour Saint-Emilion, z której jest łatwy dojazd do centrum
Paryża. Hotelowe pokoje są nowoczesne, posiadają m.in.: telewizor, wi-fi i klimę.



LOTY
EASYJET
2 listopada: Kraków - Paryż CDG 15.20 - 17.40 (lot 2 h 20 min)
5 listopada: Paryż CGD - Kraków 13.05 - 15.20 (lot 2 h 15 min)
  

CENA: 2900 PLN
zakwaterowanie w pokojach 2 os.
śniadania
transfery: lotnisko – hotel – lotnisko
opiekę pilota
wejściówki na Rolex Paris Masters:
całe 2 dni
ubezpieczenie
niespodziankę

przelotów (ok. 300 zł-500 zł, w
zależności od wybranego bagażu)
jedzenia (poza śniadaniami)
zwiedzania
dopłaty do pokoju jednoosobowego

CENA ZAWIERA:

CENA NIE ZAWIERA:



ATP ROLEX PARIS MASTERS
Już drugi raz w tym roku wybieramy się do Paryża aby zobaczyć najlepszych
tenisistów na żywo! Przed nami decydująca bitwa najlepszych zawodników o
ostatnie miejsca w finałach ATP w Turynie! Pierwszy tenisowy mecz pokazowy w
arenie Palais Omnisport de Bercy odbył się w 1985 roku, natomiast od 1986
odbywał się tutaj turniej Open de Paris. Celem organizatorów było stworzenie
największego halowego turnieju na świecie. W roku 2000 przemianowano go na
Paris Tennis Masters Series, a zwycięzcą został Marat Safin. Później do tego grona
dołączyli m.in. David Nalbandian, Andy Murray, Novak Djokovic, Andy Roddick czy
Jo Wilfred Tsonga. W 2018 roku padł rekord frekwencji – w ciągu całego turnieju
na trybunach pojawiło się 141 000 kibiców! 

Jakie mecze zobaczymy?
Mamy bilety na wszystkie sesje (dzienne oraz wieczorne), które będą rozgrywane
w czwartek i piątek.
W czwartek zobaczymy mecze 3 rundy, czyli 8 pojedynków singlowych + mecze
deblowe. W piątek odbędą się ćwierćfinały singla i debla.

 


