
INTERNAZIONALI D’ITALIA, RZYM
Ten czterodniowy wypad do stolicy Włoch jest idealną opcją, by zobaczyć

najlepszych tenisistów i najważniejsze atrakcje miasta. To wszystko 
w doskonałą pogodę, która w maju jest tu gwarantowana!

 
10-13 MAJA 2022



PROGRAM
Dzień 1: Popołudniowy przelot z Krakowa do
Rzymu. Po przylocie transfer do hotelu i
zameldowanie. Następnie zwiedzanie
Wiecznego Miasta i kolacja w centrum.
Dzień 2: Cały dzień spędzimy z gwiazdami
światowego tenisa. Od rana do wieczora
zobaczymy mecze 2 rundy turniejów kobiet i
mężczyzn na wszystkich kortach za
wyjatkiem centralnego oraz Grand Stand.
Dzień 3: Po śniadaniu udamy się na korty
Foro Italico, gdzie przez cały dzień oglądać
będziemy mecze 3 rundy ATP i WTA.
Będziemy mieli bilety na kort centralny, na
którym najprawdopodobniej zobaczymy
zarówno Igę jak i Rafę. Wieczór w mieście.
Dzień 4: Poranny przelot do Krakowa.

ZAKWATEROWANIE
Zamieszkamy w hotelu w centrum Rzymu, w odległości 10 minut spacerem od
Watykanu i 15 minut od Foro Italico. Oferuje on klimatyzowane pokoje z 2
pojedynczymi lub 1 dużym łóżkiem i bezpłatnym, bezprzewodowym dostępem do
internetu. Pokoje są komfortowo i nowocześnie urządzone. Do części wspólnej należy
salon z kuchnią, w której będziemy przygotowywać bagietki na mecze tenisowe :)
Łazienki wyposazone są w suszarki do włosów i przybory toaletowe.



PRZELOTY
RyanAir
10 maja: Kraków - Rzym Ciampino 12.25 - 14.20 (lot 1 h 55 min)
13 maja: Rzym Ciampino - Kraków 06:35 - 08.25 (lot 1 h 50 min)

CENA: 4500 PLN

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

jedzenia (przeznaczcie 80-100 €)
zwiedzania (przeznaczcie 20 €)
dopłaty do jedynki (800 zł)

CENA ZAWIERA:

CENA NIE ZAWIERA:



INTERNAZIONALI D'ITALIA 
Stolica Włoch gości co roku najlepszych tenisistów i najlepsze tenisistki podczas
imprezy Internazionali d'Italia. Turniej rozgrywany jest na urokliwym obiekcie
Foro Italico, w skład którego wchodzą m.in.: Center Court, Grand Stand Arena i
przepięknie położony Pietrangeli Court. Początki turnieju sięgają 1930 roku.
Początkowo rozgrywano go w Mediolanie, natomiast od 1935 roku odbywa się już
w Rzymie.
Zdecydowanym rekordzistą pod względem ilości wygranych turniejów w Rzymie
jest Rafa Nadal. W 2021 wygrał go już po raz dziesiąty, pokonując Novaka
Djokovica. W latach 2005-2007 Hiszpan był na Foro Italico niepokonany. Wygrał 3
kolejne imprezy odprawiając z kwitkiem w finałach: Corię, Federera i Gonzaleza.
Jeszcze dłuższą serią może się pochwalić rodaczka Rafy - Conchita Martinez,
która odnosiła zwycięstwo w Rzymie przez 4 sezony pod rząd: w latach 1993-1996.
W 2021 w Rzymie triumfowała nasza Iga, deklasując Karolinę Pliskovą bez straty
gema! Będziemy głośno pomagać Idze obronić tytuł!


