
WTA FINALS
Impreza kończąca sezon kobiecych rozgrywek po raz drugi została przeniesiona z

jednego końca świata na drugi! Najlepsze zawodniczki roku, w tym nasza Iga, 
ten jeden raz w historii spotkają się w teksańskim Fort Worth! 

 
1-12 LISTOPADA 2022



ZAKWATEROWANIE

PROGRAM
Dzień 1: Przelot do Dallas. Po przylocie
transfer do hotelu, zameldowanie i teksański
wieczorek integracyjny.
Dni 2-7: Całe 6 dni spędzimy w okolicy
Dickies Arena. Obejrzymy 2 ostatnie
grupowe mecze każdej z zawodniczek, a
więc te decydujące i najbardziej emocjonu-
jące. Liczymy, że Iga je wygra, a więc
zostajemy tu też na półfinały i finały, a jakże!
Poza oglądaniem tenisistek zwiedzamy
okolice Fort Worth, odwiedzamy muzeum
Kennediego i cudowne parki Dallas.
Dni 8-10: Na kolejne dni polecimy do
Nowego Orleanu. Tu szaleństwa kulinarno -
muzyczne. Zamieszkamy w Dzielnicy
Francuskiej, więc blisko będzie i na jazz, i na
ostrygi!
Dni 11-12: O poranku wylot do Chicago, tu
czas na małe zwiedzanie i przelot do Polski

Hotele położone są sercach miast. W Fort Worth zamieszkamy w niewielkiej
odległości od wszystkiego, czego potrzeba. Rzut beretem od Areny Dickies, gdzie
będziemy oglądać zmagania tenisistek, blisko parków i barów na wieczorne biesiady.
Do naszej dyspozycji będzie tu basen i taras widokowy na dachu. Hotel w Nowym
Orleanie znajduje się w zabytkowej Dzielnicy Francuskiej, zaraz obok Bourbon Street,
a więc w samym środku akcji. Zaraz obok posłuchamy jazzu, zjemy pyszne ostrygi i
potańczymy. Mamy tu odkryty taras, telewizję, centrum fitness.



PRZELOTY
1 listopada: Warszawa - Helsinki 8:55 - 11:35 
                   Helsinki - Dallas       12:30 - 16:10
11 listopada: Nowy Orlean - Chicago 6:10 - 8:45
                    Chicago - Londyn     17:00 - 6:40
12 listopada: Londyn - Warszawa 8:20 - 11:50

CENA: 13500 PLN
przelot z Polski i z powrotem
lot wewnętrzny
zakwaterowanie w pokojach 2 os.
transfery: lotnisko – hotel – lotnisko
opiekę pilota
ubezpieczenie
niespodziankę

biletów na mecze (czekamy na
cennik) 
jedzenia (przeznaczcie ok. 800 USD)
zwiedzania
dopłaty do jedynki (ok. 3700 zł)
gry w tenisa (ok. 30 USD za godzinę
rezerwacji kortu)

CENA ZAWIERA:

CENA NIE ZAWIERA:



WTA FINALS
Tenisowy turniej kobiet rozgrywany corocznie na zakończenie sezonu. Awans do
niego uzyskuje 8 czołowych tenisistek i par deblowych w danym roku. Turniej jest
piątym co do prestiżu wydarzeniem w ciągu roku, zaraz po Wielkich Szlemach. Jest
też uważany za nieoficjalne mistrzostwa świata.

Kobiecy turniej Masters odbył się pierwszy raz w 1972 roku na Florydzie. Do 1986
był rozgrywany w marcu. Miejsce jego rozgrywania przenoszono do Nowego Jorku,
Monachium, Los Angeles, później do Madrytu, Dohy, Stambułu i Singapuru, a od
2020 roku (i aż do 2030) miał się odbywać w Shenzen, ale pandemia zmieniła nieco
plany organizatorom. Ci w 2021 roku postanowili zaprosić najlepsze panie do
Meksyku (zdjęcia z Guadalajary poniżej i powyżej), a w 2022 – do Texasu.

Poprzednie mistrzynie to m.in Serena Williams, Dominika Cibulkova, Ash Barty,
Jelena Svitolina, Karolina Woźniacka i oczywiście Aga Radwańska.

Gdzie odbędzie się tegoroczny turniej?

Panie zagrają w Arenie Dickies w mieście Fort Worth. Tym samym turniej wraca do
USA po 17 latach! Amerykanie nie raz pokazali, że potrafią zorganizować serię
światowej klasy wydarzeń sportowych oraz rozrywkowych – Relaksmisja w tym
roku była na Sunshine Double i US Open, więc już nie możemy się doczekać
listopada pod znakiem “Samotnej Gwiazdy”


