
CINCH CHAMPIONSHIPS

19-22 CZERWCA 2023

Wybierz się do ekskluzywnego Queen's Clubu i poczuj z nami zapach londyńskiej
trawy! Przedsmak Wimbledonu, najlepsi tenisiści, pierwsze dni lata i zawsze

klimatyczny Londyn!



ZAKWATEROWANIE
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. Codziennie będą na nas czekały
angielskie śniadania.

PROGRAM
Dzień 1: Popołudniowy przelot do Londynu.
Po przylocie zameldowanie w hotelu,
popołudniowa herbatka, lunch i ruszamy na
zwiedzanie Londynu.
Dni 2-3: Całe dwa dni spędzimy na kortach
Queen's Clubu. Przed nami mecze 1 i 2
rundy turnieju. Dużo trawiastych emocji i
sesje autografowo-zdjęciowe z gwiazdami.
Wieczory spędzimy w centrum Londynu.
Odwiedzimy Big Bena, wsiądziemy do
London Eye, zobaczymy gdzie mieszkała
królowa Elżbieta II i popłyniemy Tamizą.
Dzień 4: Cały dzień do naszej dyspozycji,
będzie czas na shopping i c.d. zwiedzania.
Wieczorem transport na lotnisko i powrót
do Krakowa.



PRZELOTY
RYANAIR
19 czerwca: Kraków - London Stansted 6:50 - 8:15 (czas lotu: 2 h 25 min)

Wizzair
22 czerwca: London Luton - Kraków 20:45 - 00:05 (czas lotu: 2 h 20 min)

CENA: 4850 PLN
3 noclegi 
śniadania
transfery: lotnisko–hotel–lotnisko 
opiekę pilota
wejściówki na mecze: całe 2 dni
ubezpieczenie
niespodziankę

przelotów (ok. 500 zł)
jedzenia (przeznaczcie ok. 80 £)
zwiedzania (przeznaczcie ok. 20 £)
dopłaty do jedynki (2000 zł)

CENA ZAWIERA:

CENA NIE ZAWIERA:



CINCH CHAMPIONSHIPS
Cinch Championships to turniej rangi ATP 500 rozgrywany corocznie na kortach
Queen's Clubu w Londynie. Zawody odbywają się na trawie i są jednymi ze zmagań
poprzedzających wielkoszlemowy Wimbledon. 

HISTORIA
Cinch Championships jest jednym z najstarszych turniejów w kalendarzu ATP.
Pierwsza edycja odbyła się w 1884 r. w London Athletic Ground - Stamford Bridge,
czyli na obecnym stadionie Chelsea Londyn. W 1890 r. zawody przeniosły się na
stałe na korty Queen's Clubu. Do 1973 r. rozgrywany był również turniej damski. 

ZWYCIĘZCY CINCH CHAMPIONSHIPS
Dwie poprzednie edycje turnieju wygrał Matteo Berrettini. W 2020 rozgrywek nie
rozegrano z powodu pandemii. Tytułu deblowego będzie broniła chorwacka para
Mektić/Pavić. Rekordzistą w ilości wygranych turniejów na kortach Queen's
Clubu jest Andy Murray, który zwyciężył tutaj aż 5 razy. 4-krotnie tytuł zdobywali:
Boris Becker, John McEnroe, Andy Roddick i Lleyton Hewitt.

KTÓRE MECZE ZOBACZYMY?
Będziemy obecni na kortach 20 i 21 czerwca, czyli 2 i 3 dnia turnieju. Będzie się
wtedy dużo działo, ponieważ zobaczymy mecze 1 i 2 rundy turnieju singlowego, a
także pojedynki deblowe.


