AUSTRALIAN OPEN

Jak my kochamy Australię! Sydney i Melbourne to najwspanialsze miasta,
a Wielki Słoneczny Szlem - najlepszy turniej świata. A my jesteśmy jedynym
biurem podróży, które jest oficjalnym partnerem Australian Open w Polsce.

13-27 STYCZNIA 2023

PROGRAM

Dni 1-7: Przygodę z Australią zaczynamy w
Melbourne. Tu tenis od rana do wieczora każdy dzień zaczynamy treningiem w
pięknym parku, a popołudnia spędzamy na
trybunach Australian Open. Oprócz tego
zwiedzamy centrum i okolicę.
Dni 8-10: Sydney to świetne miejsce, żeby
zrelaksować się za wszystkie czasy.
Mieszkamy przy plaży, gdzie serfujemy,
gramy w plażówkę i oczywiście w tenisa.
Dużo też zwiedzamy - każdy musi mieć
przecież selfie z Operą!
Dni 11-13: To czas na zobaczenie czegoś
ekstra - co roku wybieramy inną atrakcję.
Tym razem zabierzemy Was na Gold Coast
gdzie poserfujemy, poimprezujemy oraz
poszukamy kangurów i koali.

ZAKWATEROWANIE

W Australii stawiamy na sprawdzone apartamenty 4-6 osobowe. W Melbourne do
naszej dyspozycji będzie wielki salon i basen na dachu Tyrian Apartments. Stąd
będzie blisko na korty Fawkners Park, gdzie rano będziemy trenować. W Sydney
mieszkamy w Manly Paradise - przy samej plaży, ze świetnym widokiem i
mnóstwem knajpek dookoła. Na Gold Coast natomiast zamieszkamy na wysokości,
w Xanadu Resort, z takim widokiem, że nie będziecie chcieli wyjść z balkonu!

AUSTRALIAN OPEN 2023
Pierwszy z czterech turniejów
zaliczanych do Wielkiego Szlema. Jego
pierwsza edycja odbyła się w 1905 roku.
Do 1987 r. mecze rozgrywano na kortach
trawiastych. W 1988 zamieniono je na
korty twarde. Mats Wilander jako jedyny
tenisista wygrał Australian Open na obu
nawierzchniach. Obecnie turniej
rozgrywany jest na kortach twardych o
średniej szybkości koloru niebieskiego
(GreenSet). My pamiętamy jeszcze
rozgrywki na zielonych kortach
Plexicushion, nasz pierwszy raz na AO to
rok 2006! Od 2013 do 2020 nie
opuściliśmy żadnej edycji turnieju
odwiedzając go w różnych fazach bywaliśmy tu na meczach Djokovica z
Wawrinką, Radwańskiej z Azarenką,
Federera z Tsitsipasem. Cudowne to
wspomnienia!
Przyszłoroczna edycja potrwa od 16 do
29 stycznia. Będzie wyjątkowa - Iga
wystąpi w niej nie tylko z rozstawieniem
nr 1, ale jako główna faworytka turnieju!
Zobaczymy też fascynującą walkę na
szczycie rankingu zwycięzców turniejów
wielkoszlemowych. Będziemy na
meczach Novaka Djokovica i Rafy Nadala.
Postaramy się też Was zabrać na
pojedynki Huberta Hurkacza, Stefanosa
Tsitsipasa, Carlosa Alcaraza. W cenie nie
ma podanych biletów na mecze - te
poznamy dopiero w jesieni, ale
doświadczenie pokazuje, że kupimy
bilety na ground pass i 1 dzień na korcie
im.Roda Lavera za mniej niż 1000zł.

PRZELOTY
13 stycznia: Warszawa - Doha 15.45 - 23.10 (lot 5 h)
14 stycznia: Doha - Melbourne 01.30 - 23.05 (lot 13 h 40 min)
26 stycznia: Brisbane - Doha 22.10 - 05.45 (lot 14 h 40 min)
27 stycznia: Doha - Warszawa 08.15 - 12.05 (lot 6 h)

CENA: 16900 PLN
CENA ZAWIERA
przeloty międzynarodowe
przeloty Sydney - Melbourne oraz
Melbourne - Gold Coast
12 noclegów w pokojach 2-os oraz w
apartamentach 4 lub 6-osobowych
transfery lotniskowe
codzienne treningi tenisa
ubezpieczenie
opiekę pilota
niespodziankę
CENA NIE ZAWIERA
jedzenia
zwiedzania
biletów na mecze AO (200-300 AUD)

