
ABN AMRO, ROTTERDAM
Ta wizyta w Holandii to nie tylko spotkanie z najlepszymi tenisistami touru ATP,

ale i odwiedziny Amsterdamu z jego długimi kanałami, ciekawymi muzeami 
i pachnącymi kafejkami. 

 
10-13 LUTEGO 2022



PROGRAM
10 lutego: Bezpośredni przelot z Krakowa do
Eindhoven. Po przylocie transfer do
Amsterdamu pociągiem (50 min) na miły
wieczór w mieście 
11 lutego: Poranek w Amsterdamie - rejs po
kanałach, jedno z muzeów i po południu
jedziemy do Rotterdamu na evening session
(łapiemy 2 ćwierćfinały) 
12 lutego: Półfinał w sesji dziennej, zwiedzanie
Rotterdamu i półfinał w sesji wieczornej
13 lutego: Rano przejazd z Rotterdamu do
Eindhoven, lot do Krakowa: 14.25 - 16.15 

ZAKWATEROWANIE
The Exchange, Amsterdam
Nie spaliście w takim hotelu nigdy! Jest niezależnym hotelem, którego pokoje
zachwycają połączeniem oryginalnego wystroju oraz modnych, stylowych dodatków.
Każdy został wyjątkowo urządzony przez najlepszych holenderskich projektantów. 

Ibis Rotterdam City Centre, Rotterdam
Blisko w każde miejsce miasta, w komercyjnej i biurowej części Rotterdamu, tuż przy
nabrzeżu, nad kanałem. Ciekawa architektura budynku i fajnie urządzone wnętrza. Na
miejscu można wypożyczyć rowery. W środku znajduje się bar, a na dachu - taras
widokowy. Obsługa jest super miła!



PRZELOTY
RyanAir
10 lutego: Kraków - Eindhoven 12.00 - 14.00 (lot 2h)
13 lutego: Eindhoven - Kraków 14.25 - 16.15 (lot 1 h 50 min)

CENA: 4600 PLNCENA: 3150 PLN

przelot (bagaż podręczny)
3 noclegi w pokojach 2-os.
transfery lotnisko – hotel – lotnisko
opiekę pilota
wejściówki na mecze: całe 2 dni
ubezpieczenie
niespodzianka

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

CENA ZAWIERA:

CENA NIE ZAWIERA:



PRZELOTY
RyanAir
10 lutego: Kraków - Eindhoven 12.00 - 14.00 (lot 2h)
13 lutego: Eindhoven - Kraków 14.25 - 16.15 (lot 1:50 h)

CENA: 4600 PLN

ABN AMRO ROTTERDAM
Turniej w Rotterdamie to piękna impreza. Przybywają na nią najlepsi tenisiści
świata, w 2022 roku swój udział zapowiedzieli już Medvedev i Tsitsipas. 
Pierwszą edycję ABN AMRO, który odbył się w 1974 roku wygrał holenderski as
tenisowy Tom Okker. Fani tenisa w Holandii na kolejnego lokalnego mistrza
musieli czekać do 1995 roku, kiedy wygrał tu Richard Krajicek. 
W międzyczasie zwyciężyli tu znakomici gracze, tacy jak Arthur Ashe, Jimmy
Connors, Björn Borg, Boris Becker i Stefan Edberg. Oprócz nich trofeum podnosili
Roger Federer, Jewgienij Kafelnikov, Lleyton Hewitt i Andy Murray, a w 2021
Andriej Rublov.

Które mecze zobaczymy?
Zabieramy Was na 2 ćwierćfinały i 2 półfinały. Będzie się więc działo! W cenie
bilety na górnych trybunach (3 sesje) oraz... w sektorze najbliżej kortu (1 sesja)!


