
US OPEN
Marzycie o wizycie w mieście, które nigdy nie śpi. No to mamy dla Was

propozycję nie do odrzucenia - tydzień imprez, doskonałej kuchni, rowerowego
zwiedzania i tenisa w Central Parku! I na Flushing Meadows, of course! 
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ZAKWATEROWANIE

PROGRAM
Dzień 1: Popołudniowy przelot do Nowego
Jorku. Po przylocie transfer do hotelu,
zameldowanie i brookliński wieczorek
integracyjny.
Dni 2-4: Całe 3 dni spędzimy na kortach
Flushing Meadows, gdzie będziemy oglądać
światowe gwiazdy podczas meczów 1 i 2
rundy wielkoszlemowego US OPEN! W
pakiecie mamy bilety na największy kort -
Artur Ashe i ground pass, zapewniający
ogromny wybór spotkań! 
Dni 5-6: Czas, który poświęcimy na
zwiedzanie najbardziej urokliwych miejsc
stolicy świata i grę w tenisa! W planach
mamy m.in.: Most Brookliński, Wall Street,
Manhattan, Statuę Wolności. A przed
zwiedzaniem będziemy odbijać tenisową
piłeczkę na kortach obok hotelu lub w
Central Parku!
Dni 7-8: Poranek i popołudnie do Waszej
dyspozycji. Zrobimy zakupy, rozegramy
ostatnie mecze. Wieczorem przelot do
Polski, gdzie będziemy następnego dnia po
południu.

Zamieszkamy w hotelu w samym sercu Brooklynu! Do naszej dyspozycji będzie basen,
a z hotelowego baru, umiejscowionego na dachu, przegryzając hamburgery,
podziwiać będziemy cały Manhattan i zachodzące nad drapaczami chmur słońce.
Lokalizację mamy wyśmienitą, bo dodatkowo obok hotelu znajduje się 8 kortów
tenisowych, na których toczyć będziemy nasze mecze! Na korty Flushing Meadows
dotrzemy w niecałą godzinę.



PRZELOTY
LOT Polish Airlines
29 sierpnia: Kraków - Warszawa 14.55 - 15.45 (lot 50 min)
                    Warszawa - Nowy Jork JFK 16.45 - 20.05 (lot 9 h 20 min)
4 września:  Nowy Jork JFK - Warszawa 22:05 - 12:35 (lot 8 h 30 min)
5 września:  Warszawa - Kraków 13:20 - 14:15 (lot 55 min)

CENA: 10500 PLN

przelot z Polski i z powrotem
zakwaterowanie w pokojach 2 os.
śniadania
transfery: lotnisko – hotel – lotnisko
opiekę pilota
wejściówki na mecze: całe 3 dni
ubezpieczenie
niespodziankę

jedzenia (przeznaczcie ok. 300 USD)
zwiedzania
dopłaty do jedynki (ok. 3700 zł)
gry w tenisa (ok. 30 USD za godzinę
rezerwacji kortu)
ewentualnych testów na COVID

CENA ZAWIERA:

CENA NIE ZAWIERA:



US OPEN
Międzynarodowe mistrzostwa USA – US Open – czwarty w sezonie turniej
wielkoszlemowy, którego pierwsza edycja odbyła się w 1881 r. Turniej rozgrywany
jest na przełomie sierpnia i września na kortach nowojorskiego kompleksu
tenisowego Flushing Meadows - USTA Billy Jean King National Tennis Center.
Obiekt składa się z aż 33 kortów twardych koloru niebieskiego. 
Areną główną jest Artur Ashe Stadium o pojemności ponad 22 547 widzów. Drugi
pod względem wielkości to Louis Armstrong Stadium, przebudowany w 2018 r., a
trzeci Grandstand Stadium, mieszczący ponad 8 000 osób. Na każdym z 33 kortów
dostępny jest system hawk-eye, umożliwiający dokładne sprawdzanie śladów
odbicia piłki.
W 2021 r. w grze singlowej najlepsi okazali się Emma Raducanu oraz Daniil
Medvedev. Szczególnie niespodziewany przebieg miała rywalizacja kobiet. W
finale zagrały dwie nastolatki: 18-letnia wówczas Raducanu i Leyla Fernandez,
która w trakcie turnieju obchodziła swoje 19-te urodziny.
Wśród panów Medvedev gładko w trzech setach pokonał faworyzowanego Novaka
Djokovica.
Iga Świątek dotarła do 4 rundy, a Hubert Hurkacz niespodziewanie przegrał już w
2 rundzie z Andreasem Seppim. Magda Linette i Kamil Majchrzak zakończyli
rywalizację w pierwszych meczach turnieju głównego.

Które mecze zobaczymy?
Będziemy na meczach 1 i 2 rundy, dzięki czemu będziemy mieli ogromny wybór
spotkań! Zobaczymy mecze gwiazd i odwiedzimy korty, na których będą grali nasi! 
 


