
ROLEX MONTE CARLO MASTERS
W pięknie położonym, otoczonym skalistymi górami i lazurem Morza

Śródziemnego Monako spędzimy całe 2 dni kibicując najlepszym tenisistom
rankingu ATP. Kolejne 3 przeznaczymy na relaks na Lazurowym Wybrzeżu

 
11-15 KWIETNIA 2023



KIBICUJEMY, ZWIEDZAMY, PLAŻUJEMY 

PROGRAM
Dzień 1: Bezpośredni przelot z Krakowa do
Nicei. Tu zamieszkamy – Nicea jest perłą
Lazurowego Wybrzeża z uroczymi
knajpkami, kolorowymi kamienicami i długą
kamienistą plażą, którą zalewają wody Morza
Śródziemnego w kolorze… lazuru. Po
południu będziemy odkrywać uroki Nicei,
wieczór spędzimy z lampką winą i
śmierdzącymi serami. 
Dni 2 i 3: Kolejne 2 dni to tenis przez duże T!
Rolex Monte Carlo Masters to turniej
najwyższej rangi u panów. Zobaczymy
naszych tenisowych idoli w lazurowym
otoczeniu, a na trybunach Kortu
Centralnego będziemy pić Prosecco i opalać
blade buzie! Będzie pięknie!
Dzień 4: Całodniowy relaks na Lazurowym
Wybrzeżu. Zwiedzimy m.in. Antibes i
Akademię Mouratoglou. 
Dzień 5: Poranny przelot do Krakowa.

ZAKWATEROWANIE
Zamieszkamy w samym centrum Nicei, zaledwie 5 minut spacerem od plaży i
Promenady Anglików. Do naszej dyspozycji będą 3 restauracje, sala do wspólnego
biesiadowania i hamaki do relaksu. Pokoje jasne i uroczo urządzone, ale kto by
siedział w pokoju w Nicei?



PRZELOTY

CENA: 4100 PLN
4 noclegi w pokojach 2-os.
śniadania
wejściówki na mecze: całe 2 dni
transfery lotnisko – hotel – lotnisko
pociąg z Nicei do Monaco w obie
strony przez 2 dni
opiekę pilota
ubezpieczenie
koszulkę wyjazdową
niespodziankę

przelotu z Polski  
jedzenia 
zwiedzania 
dopłaty do pokoju jednoosobowego
(1300 zł)

CENA ZAWIERA:

CENA NIE ZAWIERA:

Wizzair
11 kwietnia: Kraków - Nicea 6.20 - 8.35 
15 kwietnia: Nicea - Kraków 9.10 - 11.15

 



ROLEX MONTE CARLO
Rolex Monte-Carlo Masters w 2006 roku obchodziło 100-lecie istnienia. Jest
pierwszym z trzech turniejów ATP Masters 1000 rozgrywanych na mączce.
Uwielbiamy ten turniej! Wspaniała lokalizacja, mocne kwietniowe słońce, piękne
Monako i klub Monte-Carlo Country Club z długą tradycją mistrzów. Rafa Nadal
zdobył tu 11 tytułów, w tym rekordowe 8 mistrzostw z rzędu w latach 2005-2012.

Które mecze zobaczymy?
Zabieramy Was na mecze II i III rundy turnieju, zatem będzie się dużo działo. Mamy
bilety m.in. na arenę główną - Kort im. Księcia Rainiera III, na której organizatorzy
zaplanują najciekawsze mecze. Tu grają prawdziwi mistrzowie - Hurkacz, Nadal i
zwycięzca dwóch poprzednich edycji - Stefanos Tsitsipas. Czekają nas więc wielkie
emocje i sesje autografowe :)


