
ATP FINALS, TURYN
Wielki tenis w stolicy Piemontu! Po raz drugi przyjedzie tu najlepsza tenisowa ósemka

roku. Będziemy świadkami rewelacyjnych pojedynków singlowych i deblowych.
 

12-15 LISTOPADA



ZAKWATEROWANIE

PROGRAM
Dzień 1: Poranny przelot z Krakowa do
Turynu. Po przylocie transfer do hotelu i
zameldowanie. W planie całodniowe
zwiedzanie Turynu, integracyjny obiad i
koniecznie odwiedzimy słynne turyńskie
kawiarnie.
Dni 2-3: Całe dwa dni spędzimy z
najlepszymi tenisistami na świecie!
Będziemy na wszystkich meczach
rozgrywanych w niedzielę i poniedziałek!
Codziennie 2 mecze singlowe i 2 pojedynki
deblowe.
Dzień 4: Po śniadaniu będzie czas na zakupy
i chillout. Transfer na lotnisko i powrót do
Krakowa

Zamieszkamy w hotelu B&B Hotel Torino President. Do naszej dyspozycji będą pokoje
dwuosobowe. Codziennie rano będą na nas czekały bardzo dobre śniadania i pyszna
włoska kawa. W pokojach jest wi-fi i telewizja. Do Pala Alpitour, gdzie będą
rozgrywane mecze będziemy mieli zaledwie 20 minut spacerem! W okolicach hotelu
znajduje się ponadto centrum handlowe (5 minut pieszo). 



LOTY
RYANAIR
12 listopada: Kraków - Turyn 7:15 - 9:05 (lot 1 h 50 min)
15 listopada: Turyn - Kraków 13.45 - 15.40 (lot 1 h 55 min)
  

CENA: 4200 PLN
3 noclegi w pokojach 2 os.
śniadania
transfery: lotnisko – hotel – lotnisko
opiekę pilota
bilety na ATP FINALS: pełne 2 dni
ubezpieczenie
niespodziankę

przelotów (ok. 300 zł łącznie w obie
strony)
jedzenia (poza śniadaniami)
zwiedzania
dopłaty do pokoju jednoosobowego

CENA ZAWIERA:

CENA NIE ZAWIERA:



ATP FINALS TORINO 2022
Turyn jest 15. miastem, które będzie gościć Finały ATP. Turniej rozgrywany był do
tej pory w: Tokio (’70), Paryżu (’71), Barcelonie (’72), Bostonie (’73), Melbourne (’74),
Sztokholmie (’75), Houston (’76 ’03, ’04), Nowym Jorku (’77-’89), Frankfurcie
(’90-’95), Hanowerze (’96-’99), Lizbonie (’00), Sydney (’01), Szanghaju (’02, ’05-’08) i
Londynie (’09-‘20). Impreza odbędzie się w hali Pala Alpitour, w której nasi zdobyli
w 2018 roku złoty medal siatkarskich mistrzostw świata. Finały turnieju ATP World
Tour od będą tu rozgrywane jeszcze przez 4 lata. W poprzednim roku zwyciężył
tutaj Alexander Zverev, pokonując w finale w dwóch seta Danila Medvedeva.

Jakie mecze zobaczymy?
Mamy bilety na wszystkie sesje (dzienne oraz wieczorne), które będą rozgrywane
w niedzielę i poniedziałek.
Każdego dnia obejrzymy 4 mecze grupowe: 2 singlowe oraz 2 pojedynki deblowe.
Jest duża szansa, że będziemy obecni na meczu Huberta.

 


