
MUTUA MADRID
Madryt to piękne miasto - pełne uroczych parków, słynnych muzeów i doskonałych
restauracji. Najbardziej jednak lubimy spędzać czas na Mercado San Miguel (pycha
tapasy i zimna Cava) i w Caja Magica (magiczne pudełko wypełnione... tenisistami).

 28 KWIETNIA-1 MAJA 2023



KIBICUJEMY, ZWIEDZAMY, PLAŻUJEMY 

PROGRAM
Dzień 1: Popołudniowy przelot z Krakowa do
Madrytu. Po przylocie transfer do hotelu i
zameldowanie. Następnie kolacja i wieczorek
integracyjny.
Dni 2-3: Całe dwa dni będziemy na kortach
Caja Magica, oglądając mecze 1 rundy
turniejów ATP i WTA. Wieczory spędzimy
zwiedzając Madryt.
Dzień 4: Po śniadaniu transfer na lotnisko i
powrót do Krakowa. 

ZAKWATEROWANIE
Zamieszkamy w samym centrum Madrytu, zaledwie 300 metrów od słynnego placu
Puerta del Sol. Od Plaza Mayor będzie nas dzielił 5-minutowy spacer. Na korty Caja
Magica dojedziemy metrem. W każdym pokoju znajduje się łazienka i telewizor. Na
terenie całego budynku jest dostęp do bezprzewodowego internetu. Codziennie rano
będą na nas czekały pyszne śniadania.



PRZELOTY
RYANAIR
28 kwietnia: Kraków - Madryt 14:40-18:10 (lot 3h 30min)            
1 maja: Madryt- Kraków 10:15 - 13:30 (lot 3h 15min)

CENA: 3650 PLN

3 noclegi w pokoju 2-os.
śniadania
transfery lotnisko – hotel – lotnisko
opiekę pilota
wejściówki na mecze: 2 dni
ubezpieczenie
niespodziankę

przelotu (ok. 1000 zł)
jedzenia (przeznaczcie 80-100 €)
zwiedzania (przeznaczcie 20 €)
dopłaty do pokoju jednoosobowego
(1200 zł)

CENA ZAWIERA:

CENA NIE ZAWIERA:



MUTUA MADRID OPEN 
Przepiękny kompleks kortów tenisowych Caja Magica! To właśnie tam odbywa się
na przełomie kwietnia i maja prestiżowy turniej Mutua Madrid Open, zaliczany do
rangi Masters. Dyrektorem imprezy jest Feliciano Lopez - znany hiszpański
tenisista, triumfator m.in. deblowego French Open oraz 4-krotny ćwierćfinalista
singlowych rozgrywek wielkoszlemowych. 
Turniej rozgrywany jest na nawierzchni ziemnej, w końcu jesteśmy w Hiszpanii!
W 2009 roku zawody rozegrano na nietypowej niebieskiej mączce, jednak ze
względu na niezadowolenie tenisistów, po turnieju federacja ATP zakazała gry na
tej nawierzchni.
Tytułu wśród mężczyzn będzie bronił Carlos Alcaraz. W finale pokonał zwycięzcę
z 2021 r.- Alexandra Zvereva. W turnieju pań najlepsza była Ons Jabeur, która
wygrała z Jessicą Pegula.


