
DUBAJ
Wielki tenis na Bliskim Wschodzie? Proszę bardzo! 

Zobaczcie najwyższy wieżowiec świata, najpiękniejsze fontanny. Zróbcie jeep
safari na pustyni i kibicujcie Idze Świątek!

18-25 LUTEGO 2022



PROGRAM
Dzień 1: Poranny wylot z Warszawy, transfer
do hotelu, zameldowanie i kolacja integracyjna.
Dzień 2: Finał turnieju kobiet. Gorąco
wierzymy, że będzie nam dane zobaczyć w nim
naszą Igę. Wieczorem spacer po Marina Dubai.
Dzień 3: Niedzielę spędzimy na relaksie.
Zaznamy mnóstwo dubajskiego słońca na
pięknych piaszczystych plażach.
Dni 4-5: Przed nami sporo atrakcji Dubaju,
m.in.: odwiedzimy największą wystawę na
świecie - Expo 2020, zobaczymy słynne
fontanny, wjedziemy na szczyt najwyższego
budynku na świecie - Burj Khalifa.
Dni 6-7: Dwa pełne dni na Dubai Tennis
Stadium. Czekają nas mecze 2 rundy i
ćwierćfinały turnieju ATP. W planach mecze
m.in.: Hurkacza, Djokovica i młodych gwiazd:
Augera, Sinnera, Shapovalova.
Dzień 8: Pierwszą część dnia wykorzystamy na
zakupy i ostatnie plażowanie, wieczorem
powrotny przelot do Warszawy.

ZAKWATEROWANIE
Mövenpick Grand Al Bustan
Zamieszkamy w luksusowym, nowoczesnym, 5-gwiazdkowym hotelu, z którego
będziemy mieli zaledwie 12 minut spacerkiem do Tennis Stadium, gdzie rozgrywane
będą mecze turniejów kobiet i mężczyzn. Do naszej dyspozycji będzie odkryty basen z
regulowaną temperaturą wody, spa z bogatą ofertą zabiegów, a także centrum fitness.
Na terenie hotelu znajdują się korty tenisowe oraz do squasha, dzięki czemu nie tylko
będziemy oglądać mecze, ale też sami będziemy grać. 



PRZELOTY

Wizzair
18 lutego: Kraków - Dubai 10.40 - 19.10 (lot 5 h 30 min) 
25 lutego: Dubai - Kraków 19.45 - 23.00 (lot 6 h 15 min)

CENA: 5900 PLN

przeloty (bagaż podręczny)
7 noclegów w pokojach 2-3 os.
bilety na mecze: 3 dni
gra w tenisa na hotelowym korcie
transfery 
opiekę pilota
ubezpieczenie
niespodziankę

jedzenia 
zwiedzania 
dopłaty do jedynki 

CENA ZAWIERA:

CENA NIE ZAWIERA:



PRZELOTY
RyanAir
10 lutego: Kraków - Eindhoven 12.00 - 14.00 (lot 2h)
13 lutego: Eindhoven - Kraków 14.25 - 16.15 (lot 1:50 h)

CENA: 4600 PLN

DUBAI DUTY FREE TENNIS CHAMPIONSHIPS
Tydzień po tygodniu odbędą się w Dubaju dwa turnieje: WTA 500 oraz ATP 500.
W zeszłorocznych rozgrywkach zwyciężyli: Rosjanin Aslan Karatsev i Hiszpanka
Garbina Muguruza, których zobaczymy też w tym roku. Swój udział zapowiedziała  
postać, wzbudzająca najwięcej kontrowersji w sportowym świecie w ostatnich
tygodniach - Novak Djokovic. Ponadto w Dubaju będzie tenisowa elita, na czele z
Sabalenką, Świątek, Badosą, Sakkari, Azarenką, Rublevem, Monfilsem, Bautistą,
młodymi tenisowymi gwiazdami z Kanady Denisem Shapovalovem i Felixem
Auger-Aliassime, a także Jannikiem Sinnerem z Italii.

Które mecze zobaczymy?
W sobotę będziemy obecni na finale turnieju WTA. Trzymamy kciuki aby dotarła
do niego nasza Iga. W środę i czwartek zobaczymy mnóstwo meczów mężczyzn,
bowiem czekają nas 2 runda i ćwierćfinały turnieju ATP. Zabieramy polskie flagi na
mecze Huberta Hurkacza.


