
SUNSHINE DOUBLE
Podróż przez Kalifornię i Florydę - dwa słoneczne stany USA - i odwiedziny Indian
Wells i Miami to pomysł na idealne wakacje dla kochających plaże, parki narodowe,

amerykańskie metropolie, outletowe zakupy i oczywiście wielki tenis.

17-29 MARCA



PROGRAM
Dzień 1: Poranny wylot z Warszawy, przez Kopenhagę do Los Angeles. Po
przylocie przejazd do Palm Springs wynajętymi samochodami, zameldowanie 
Dni 2-4: Poranki spędzimy z rakietą w ręce, a popołudnia na kortach Indian
Wells, gdzie odbywa się turniej nazywany piątą lewą wielkiego szlema pod
patronatem BNP Paribas. Zobaczymy ćwierćfinały, półfinały oraz finały
rozgrywek ATP i WTA. Odwiedzimy też Dolinę Śmierci i pozwiedzamy parki
narodowe i górskie okolice doliny Coachella. Po 4 nocach przemieścimy się do
Las Vegas.
Dzień 5: W Mieście Grzechu czekają na nas akrobaci z Cirque du Soleil,
doskonałe musicale, koncerty z muzyką na żywo, a w nocy - słynne kasyna.
Dzień 6: Poranek do własnej dyspozycji - możemy polecieć helikopterem nad
Grand Canyonem lub samochodem zwiedzić Park Narodowy Zion. Następnie
przejazd do Los Angeles - po drodze zobaczymy Beverly Hills, wpadniemy pod
Kodak Theatre, gdzie rozdawane są Oskary, zrobimy fotę z napisem
Hollywood. Noc spędzimy przy kultowej plaży Venice w Los Angeles.
Dzień 7: Poranny relaks na plaży i zakupy w jednym z outletów, rowerowe
zwiedzanie Malibu i krewetki w Bubba Gump! Chętni mogą spędzić kilka
godzin z Myszką Miki w najsłynniejszym Disneylandzie. Wieczorem przelot na
Florydę.
Dni 8-11: Przed nami 2 i 3 runda rozgrywek ATP i WTA w Miami. W jeden dzień
zorganizujemy sobie wycieczkę do Key West - przez kilkadziesiąt mostów
dotrzemy do domu Hemingwaya położonego na dalekim południu Florydy.
Możemy też zapolować na krokodyle w Parku Narodowym Everglades. Dla
chętnych wizyta na festiwalu muzyki elektronicznej Ultra Miami.
Dni 12-13: Wylot z Miami wieczorem, lądowanie w Warszawie następnego dnia.



ZAKWATEROWANIE

Desert Breezes Resort - otoczony palmami apartament z basenem, z którego w
ciągu 20 min spacerkiem dotrzemy na korty Indian Wells
Excalibur - stylizowany na zamek hotel z kasynem w mieście hazardu
Venice Suites Hotel - z dachu tego hotelu, popijając drinka podziwiać będziemy
kalifornijski zachód słońca 
Ocean Reef Suites - w Miami zamieszkamy przy samej plaży w sąsiedztwie z
rezydencją Gianniego Versace

  Zaplanowaliśmy dla Was urocze miejsca w Palm Desert, LA, Las Vegas i Miami:

TURNIEJE
BNP PARIBAS INDIAN WELLS 2022
Turniej z kategorii Masters, pod patronatem
BNP Paribas. Z racji swojego prestiżu nazywany  
piątą lewą Wielkiego Szlema. W 2021 z powodu
pandemii turniej odbył się nietypowo w
październiku. Wśród kobiet tytułu będzie
broniła Hiszpanka Paola Badosa, a wśród
mężczyzn Brytyjczyk Cameron Noorie.

MIAMI OPEN 2022
Kolejny ważny turniej z serii Masters 1000. Na
kortach Hard Rock Stadium w Miami Gardens
dopingować będziemy przede wszystkim
Huberta Hurkacza - zwycięzcę z ubiegłego
roku, ale i Igę Świątek i Magdę Linette. 



17 marca: Warszawa - Kopenhaga 08:10 - 09:45 (czas lotu: 2 h 10 min) 
                Kopenhaga - Los Angeles 09:50 - 12:50 (11 h)
23 marca: Los Angeles - Miami 17:00 - 00.15 (5h)
28 marca: Miami - Kopenhaga 15:50 - 07:15 (8h 55 min)
29 marca: Kopenhaga - Warszawa 08:00 - 09:20 (2h 20 min)

PRZELOTY

jedzenia
wizy do USA (14 USD)
koncertu/show w Vegas (120-180
USD) 
helikoptera do Grand Canyonu (około
500 USD)
gry na kortach w Palm Springs i
Miami (30 USD za kort za godzinę)
wejściówek na mecze – w sumie
około 300 USD – potwierdzimy jak
zbierzemy grupę
zwiedzania

CENA NIE OBEJMUJE
CENA: 

przelot z Polski i z powrotem
zakwaterowanie w pokojach 2-
osobowych w hotelach 3*** (4 noce
w Indian Wells, 1 w Las Vegas, 1 w
Los Angeles, 4 w Miami)
lot wewnętrzny Las Vegas - Miami
transfery wewnętrzne samochodami
osobowymi typu minivan dodge
grande caravan wraz z benzyną,
ubezpieczeniem i wszelkimi
opłatami
opiekę polskiego licencjonowanego
pilota podczas całego wyjazdu
ubezpieczenie KL, NNW i bagażu
niespodziankę

CENA OBEJMUJE
CENA: 12500 PLN

przelot z Polski i z powrotem
zakwaterowanie w pokojach 2- i 4-
osobowych w hotelach 3* i 4* (4
noce w Indian Wells, 1 w Las Vegas, 1
w Los Angeles, 5 w Miami)
lot wewnętrzny Las Vegas - Miami
kalifornijskie przejazdy samochodami
osobowymi typu minivan dodge
grande caravan wraz z benzyną,
ubezpieczeniem i wszelkimi opłatami
transfery lotniskowe w Miami
opiekę polskiego licencjonowanego
pilota podczas całego wyjazdu
ubezpieczenie KL, NNW i bagażu
niespodziankę

CENA ZAWIERA:

jedzenia
wizy do USA (14 USD)
koncertu/show w Vegas (120-180
USD) 
helikoptera do Grand Canyonu
(około 500 USD)
gry na kortach w Palm Springs i
Miami (30 USD za kort za
godzinę)
wejściówek na mecze – w sumie
około 300 USD – potwierdzimy
jak zbierzemy grupę
zwiedzania
ewentualnych testów na COVID

CENA NIE ZAWIERA:


