
BARCELONA OPEN BANC SABADELL
Czy będziemy świadkami jednego z ostatnich meczów Rafy? Tego nie wiemy,

ale musimy tam być! 1/8 oraz ćwierćfinały turnieju ATP 500, Dzielnica
Gotycka, Camp Nou, katalońskie plaże i wiosenne słońce!

19-22 KWIETNIA 2023



KIBICUJEMY, ZWIEDZAMY, PLAŻUJEMY 

PROGRAM
Dzień 1: Poranny przelot z Krakowa do
Barcelony, następnie transfer do hotelu.
Będziemy mieli cały dzień do dyspozycji.
Zwiedzimy Sagradę Familię i Park Guell.
Udamy się też do dzielnicy La Barceloneta,
gdzie rozłożymy się na najpiękniejszej
katalońskiej plaży - Sant Sebastià, degustując
lokalną sangrię. Wieczorem kolacja, podczas
której nie zabraknie oczywiście paelli.
Dni 2-3: Całe dwa dni z najlepszymi
tenisistami na świecie! Po śniadaniach
udamy się na korty Real Club de Tenis
Barcelona, gdzie w czwartek obejrzymy
mecze 1/8 turnieju, a w piątek ćwierćfinały.
Wieczory spędzimy w centrum miasta,
odwiedzimy też królestwo Lewego - Camp
Nou, 
Dzień 4: Po śniadaniu będzie czas na mały
shopping, a później transfer na lotnisko i
powrót do Krakowa.

ZAKWATEROWANIE
Zamieszkamy w naszym zaprzyjaźnionym Arenas Atiram Hotel Barcelona, z którego
będziemy mieli zaledwie 15 minut spacerem do obiektu Real Club de Tenis Barcelona.
Dni będziemy zaczynać od pysznych śniadanek. Do przystanku metra Maria Cristina,
z którego dotrzemy do centrum miasta będzie nas dzieliło tylko 300 m.



PRZELOTY
Wizzair
19 kwietnia: Kraków - Barcelona El Prat 6.00 - 8.50 (lot 2 h 50 min)
Ryanair
22 kwietnia: Barcelona El Prat - Kraków 14.00 - 16.50 (lot 2 h 50 min)

CENA: 3600 PLN
3 noclegi w pokojach 2 os.
śniadania
transfery lotnisko – hotel – lotnisko
opiekę pilota
wejściówki na mecze: całe 2 dni
ubezpieczenie
niespodziankę

przelotu z Polski (ok. 700 zł) 
jedzenia, poza śniadaniami
(przeznaczcie ok. 100 €)
zwiedzania (przeznaczcie 20 €)

CENA ZAWIERA:

CENA NIE ZAWIERA:



BARCELONA OPEN BANC SABADELL
Barceloński turniej jest jednym z najbardziej ulubionych dla Rafy Nadala. Hiszpan
wygrał w stolicy Katalonii już aż 12 razy! W 2022 r. triumfował tutaj obecny nr. 1 na
świecie Carlos Alcaraz. Co roku w Barcelonie grają najlepsi tenisiści na świecie. Czy
będziemy świadkami jednego z ostatnich meczów w karierze wielkiego Rafy?

Które mecze zobaczymy?
Zabieramy Was na 1/8 turnieju oraz ćwierćfinały. W 2022 r. poza Alcarazem grały
tutaj w ćwierćfinałach takie gwiazdy jak m.in.: Tsitsipas, Schwartzman, Auger
Aliassime czy Ruud. Z takim składem niezapomniane emocje gwarantowane!


