
ROLAND GARROS
Kto by pomyślał, że Paryski Wielki Szlem będzie kiedyś "naszym szlemem"?
Zapraszamy na 4-dniowy wypad do stolicy miłości, sztuki, mody i sportu! 

I zapewniamy - gdy Iga dojdzie do finału - znów na nim będziemy!   

24-27 MAJA 2022



ZAKWATEROWANIE
Hotel położony jest w centrum Paryża, w odległości 25 minut spacerem od Wieży
Eiffla i 20 minut od kompleksu Rolanda Garrosa. Oferuje on klimatyzowane pokoje 2
lub 3 - osobowe pokoje z bezpłatnym, bezprzewodowym dostępem do internetu.
Pokoje są komfortowo i nowocześnie urządzone. Na parterze znajduje się recepcja
oraz bar, w którym codziennie rano serwowana będzie pyszna kawa ze świeżymi
croissantami, a po południu bagietki z dojrzewającą szynką i śmierdzącymi serami. W
okolicy hotelu znajduje sięwiele świetnych restauracji, kawiarni i sklepów z
pamiątkami. Stacja metra oddalona jest o 2 minuty spacerem!

PROGRAM
Dzień 1: Popołudniowy przelot z Krakowa do
Paryża. Po przylocie transfer do hotelu i
zameldowanie. Wieczorem przegryzając
bagietki, wypijemy lampkę wina pod wieżą
Eiffla.
Dzień 2: Cały dzień spędzimy na kortach
Rolanda Garrosa, dopingując w 2 rundzie
Igę, Huberta i inne gwiazdy. Po wszystkich
meczach zjemy ostrygi i inne pyszności
podczas kolacji pod Sacre Coeur.
Dzień 3: Po śniadaniu pojedziemy do Lasku
Bulońskiego oglądać najlepszych tenisistów
podczas meczów 2 rundy. Wieczorem
udamy się na spacer, na którym zobaczymy
m.in.: Notre Dame, Luwr, Łuk Triumfalny.
Dzień 4: Po śniadaniu transfer na lotnisko i
powrót do Krakowa.



PRZELOTY

EasyJet
24 maja: Kraków - Paryż Charles de Gaulle 15.10 - 17.30 (lot 2 h 20 min)
27 maja: Paryż Charles de Gaulle - Kraków 12.05 - 14.20 (lot 2 h 15 min)

CENA: 3300 PLN

zakwaterowanie w pokojach 2 i 3 os.
śniadania
transfery: lotnisko – hotel – lotnisko
opiekę pilota
wejściówki na mecze: całe 2 dni
ubezpieczenie
niespodziankę

przelotu (400-500 zł)
jedzenia (przeznaczcie 80-100 €)
zwiedzania (przeznaczcie 20 €)
dopłaty do jedynki (1000 zł)

CENA ZAWIERA:

CENA NIE ZAWIERA:



ROLAND GARROS

Główną areną kompleksu jest Court Philippe Chatrier, zbudowany w 1928
roku i mogący pomieścić aż 15 225 widzów. Od roku 2020 jest zadaszony i
oświetlony.
Drugi co do wielkości kort to Court Suzanne Lenglen, poświęcony
najwybitniejszej francuskiej tenisistce. Zbudowano go w 1994 roku i może
pomieścić 10 076 widzów.
Trzeci, najnowszy to Court Simone Mathieu wybudowany został w 2019 roku i
mieści 5290 widzów
Bilety kupujemy z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem, nie da się więc
przewidzieć na jakie mecze trafimy. Regułą jest, że najlepsi zawodnicy, w tym
obrońcy tytułu, grają na jednej z 3 głównych aren, ale warto też kibicować na
mniejszych kortach gdyż tamtejsze mecze bywają najciekawsze i tam
najczęściej grają Polacy (no, chyba, że Iga gra w finale ;))
W cenie mamy wejściówki na całe 2 dni (sesje dzienne: 3-4 mecze singlowe) na
2 z 3 głównych aren. Bilety są imienne, nie da się ich wymienić lub sprzedać.
Miejsca wybieramy raczej wyżej niż niżej – stamtąd jest najlepszy widok.

Otwarte Mistrzostwa Francji – Roland Garros – to jeden z turniejów Wielkiego
Szlema. Rozgrywa się od 1891 roku w centrum Paryża, w 16. dzielnicy, położonej na
prawym brzegu Sekwany na Stade Roland Garros. To jeden z
najnowocześniejszych kompleksów sportowych i największych obiektów
tenisowych świata. Składa się z ponad 20 kortów, oto trzy największe:


