
BARCELONA OPEN BANC SABADELL
Nasza najnowsza i jakże piękna tenisowa destynacja - Barcelona. Ćwierćfinały
i półfinały turnieju ATP 500, Dzielnica Gotycka, katalońskie plaże i wiosenne

słońce!

21-24 KWIETNIA 2022



KIBICUJEMY, ZWIEDZAMY, PLAŻUJEMY 

PROGRAM
Dzień 1: Poranny przelot z Krakowa do
Barcelony. Po wylądowaniu transfer do
hotelu, a następnie udamy się do dzielnicy
La Barceloneta, gdzie rozłożymy się na
najpiękniejszej katalońskiej plaży - Sant
Sebastià, degustując lokalną sangrię.
Następnie wieczorek integracyjny, podczas
którego nie zabraknie oczywiście paelli.
Dzień 2: Po śniadaniu udamy się na korty
Real Club de Tenis Barcelona, gdzie
obejrzymy 4 mecze ćwierćfinałowe.
Wieczorem spacer do Dzielnicy Gotyckiej.
Dzień 3: Po śniadaniu pójdziemy na Plac
Kataloński, gdzie napijemy się pysznej kawy.
Następnie pojedziemy na korty delektować
się dwoma meczami półfinałowymi.
Dzień 4: Przed południem zobaczymy miasto
z przepięknego punktu widokowego, zjemy
obiad, a wieczorem powrót do Krakowa.

ZAKWATEROWANIE
Zamieszkamy w samym centrum Barcelony, w odległości zaledwie 100 m od Placu
Katalońskiego i wielu barcelońskich knajp. Pokoje są klimatyzowane, z wygodnymi
łóżkami. Na pięknym tarasie w ogrodzie będziemy się delektować pysznymi
śniadaniami serwowanymi przez przemiły personel.



PRZELOTY
Ryanair
21 kwietnia: Kraków - Barcelona 9.45 - 12.30 (lot 2 h 45 min)
Wizzair
24 kwietnia: Barcelona - Kraków 20.40 - 23.25 (lot 2 h 45 min)

CENA: 3000 PLN

3 noclegi w pokojach 1, 2 i 3-os.
transfery lotnisko – hotel – lotnisko
opiekę pilota
wejściówki na mecze: całe 2 dni
ubezpieczenie
niespodzianka

przelotu z Polski (ok. 500-600 pln) 
jedzenia (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. będzie bronił wygranej z roku
poprzedniego, więc o jego obecność powinniśmy być spokojni. Co roku w Barcelonie
grają najlepsi tenisiści na świecie. W 2021 r. poza Nadalem grały tu w ćwierćfinale
takie gwiazdy jak: Tsitsipas, Sinner, Carreno Busta czy Rublev. Z takim składem
niezapomniane emocje gwarantowane!

Które mecze zobaczymy?
Zabieramy Was na mecze ćwierćfinałowe i półfinałowe, więc zobaczymy najlepszych!
Duża szansa, że do tej fazy dotrze król mączki - Rafa Nadal.


