
MUTUA MADRID OPEN
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).

 30 KWIETNIA-3 MAJA 2022



KIBICUJEMY, ZWIEDZAMY, PLAŻUJEMY 

PROGRAM
Dzień 1: Poranny przelot z Krakowa, przez
Warszawę do Madrytu. Po przylocie transfer
do hotelu i zameldowanie. Po południu
zwiedzimy miasto. Zobaczymy Plac Słońca
ze słynnym posągiem niedźwiedzia, Pałac
Królewski czy Plaza Mayor, a później kolacja
i wieczorek integracyjny.
Dzień 2: Cały dzień spędzimy na kortach
Caja Magica, oglądając mecze 1 i 2 rundy
turnieju ATP oraz 2 rundy WTA. Będziemy
podziwiać Djokovica, króla mączki Nadala i
całą elitę WTA z Igą na czele. 
Dzień 3: Po śniadaniu udamy się na korty
aby przez cały dzień oglądać gwiazdy tenisa
podczas meczów 1 i 2 rundy turnieju ATP i
1/16 WTA.
Dzień 4: Po śniadaniu czas wolny na zakupy
lub relaks w madryckim parku. Po południu
transfer na lotnisko i powrót do Krakowa.

ZAKWATEROWANIE
Zamieszkamy w samym centrum Madrytu, przy słynącej z modnych butików alei
Gran Via. Zameldujemy się w klimatyzowanych, dźwiękoszczelnych i wyposażonych
w tv pokojach z łazienkami. Codziennie rano będą na nas czekały przepyszne
śniadania, bogate w croissanty i ciasteczka moczone w kawie.



PRZELOTY
LOT POLISH AIRLINES
30 kwietnia: Kraków - Warszawa 09:00-09:55 (lot 55 min)
                     Warszawa - Madryt 10.45- 14.40 (lot 3 h 55 min)
3 maja: Madryt - Warszawa 15.35 - 19.10 (lot 3 h 35 min)
            Warszawa- Kraków 19.40 - 20.35 (lot 55 min)

CENA: 3350 PLN

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

przelotu (600-800 zł)
jedzenia (przeznaczcie 80-100 €)
zwiedzania (przeznaczcie 20 €)
dopłaty do jedynki (1000 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, wciąż aktywny na korcie, 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 Alexander Zverev, który w 2021 po raz drugi
zwyciężył w madryckiej imprezie. W finale pokonał po zaciętym, trzysetowym boju
Matteo Berrettiniego. Turniej WTA w roku ubiegłym wygrała Aryna Sabalenka,
która po również trzysetowej walce zwyciężyła z Ashleigh Barty.


