
LAVER CUP, LONDYN
Czeka nas kolejna potyczka Europy ze Światem. Panowie pod dowództwem Borga 

i McEnroe walczyli już w Pradze, Chicago, Genewie i Bostonie. Teraz pora na Londyn.
Będzie się działo!

 
23-26 WRZEŚNIA 2022



ZAKWATEROWANIE

PROGRAM
Dzień 1: Poranny wylot z Krakowa do
Londynu. Po przylocie transfer do hotelu i
zameldowanie. A później początek
tenisowych emocji! W ciągu 3 dni każdy
zobaczy 3 losowo wybrane sesje (z 5
rozgrywanych). W piątek odbędą się dwie
sesje. W pierwszej z nich 2 mecze singlowe,
w drugiej 1 singlowy i 1 deblowy. Wieczorem
kolacja integracyjna.
Dni 2-3: Rano będą czekały na nas pyszne
angielskie śniadania, a później mnóstwo
tenisowych emocji w O2 Arena. W sobotę
dwie sesje, w tej samej konfiguracji co w
piątek. W niedzielę jedna sesja dzienna.
Planowane są podczas niej 3 mecze singlowe
i 1 deblowy. Oprócz tenisa przed nami też
sporo zwiedzania. W planach między innymi:
Big Ben, Pałac Westministerski, Tower
Bridge, London Eye.
Dzień 4: Transfer na lotnisko i o 9:00 powrót
do Krakowa.

Zamieszkamy w hotelu Best Western Chiswick Palace, położonym w dzielnicy
Chiswick, w zachodniej części Londynu. Hotel mieści się w eleganckim i zabytkowym
budynku. Zaledwie 400 m od niego znajduje się stacja metra Turnham Green, z której
będziemy przemieszczać się po mieście. Zameldujemy się w nowoczesnych pokojach
z pięknymi łazienkami.



LOTY
Wizzair
23 września: Kraków - Londyn Luton 6.20 - 7.55 (lot 2 h 35 min)
Ryanair
26 września: Londyn Luton - Kraków 9.00 - 12.15 (lot 2 h 15 min)
  

CENA: 5100 PLN

przeloty Kraków-Luton i Luton-
Kraków
zakwaterowanie w pokojach 2-3 os.
śniadania
transfery: lotnisko – hotel – lotnisko
opiekę pilota
wejściówki na mecze: 3 sesje
ubezpieczenie
niespodziankę

jedzenia 
zwiedzania
dopłaty do jedynki 

CENA ZAWIERA:

CENA NIE ZAWIERA:



LAVER CUP
Laver Cup jest turniejem drużynowym, utworzonym na cześć dwukrotnego
zdobywcy Wielkiego Szlema, byłego zawodnika rodem z Australii - Roda Lavera.
Inicjatorem turnieju jest Roger Federer. Corocznie, dwa tygodnie po US OPEN,
Drużyna Światowa mierzy się z Drużyną Europejską. Obie złożone są z 6
wybitnych tenisistów. W ciągu 3 dni rozgrywanych jest 9 meczów singlowych i 3
deblowe, za które można otrzymać od 1 do 3 punktów. Do tej pory turniej
organizowały: Praga, Chicago, Genewa i Boston. Teraz czas na Londyn! Mecze
odbędą się w widowiskowej hali O2 Arena.
Już dziś ostrzymy sobie zęby na rywalizację Federera, Nadala, Djokovica z Fritzem,
Schwartzmanem, Augerem-Aliassime.

Które mecze zobaczymy?
Udział w turnieju w Drużynie Europejskiej potwiedzili: Rafa, Roger, Andy i Novak,
więc będzie się działo!  Będziemy na 3 z 5 sesji!

 


