MECZ

POLSKA - SENEGAL

PROGRAM WYJAZDU 3 DNI
DZIEŃ 1 (18 czerwca): WARSZAWA - MOSKWA
Wylot z Warszawy do Moskwy. Transfer do hotelu. Zakwaterowanie w hotelu. Po południu przejazd do strefy kibica
lub pubu na mecz Belgia – Panama (Soczi) o godz. 18:00 i Tunezja – Anglia (Wołgograd) o godz. 21:00. Późnym
wieczorem powrót we własnym zakresie na nocleg do hotelu.

DZIEŃ 2 (19 czerwca): MOSKWA - dzień meczu
Po śniadaniu czas wolny. Do południa czas wolny lub fakultatywnie zwiedzanie Moskwy z przewodnikiem. Około
godz. 14:00 przejazd na stadion Otkrytije Arena. O godz. 17.00 rozpoczęcie meczu Polska – Senegal. Po meczu
świętowanie zwycięstwa w lokalnym pubie lub restauracji. Późnym wieczorem powrót we własnym zakresie na
nocleg do hotelu.

DZIEŃ 3 (20 czerwca): MOSKWA - WARSZAWA
Po śniadaniu przejazd na lotnisko i przelot powrotny do Warszawy.
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STADION OTKRYTIE ARENA (Moskwa)
Mecz Polska - Senegal
DOPŁATA DO BILETÓW
NA MECZ

kategoria 3: w cenie

kategoria 1: plus 345 Euro

kategoria 2: plus 140 Euro

kategoria 4: minus 70 Euro

nie na sprzedaż
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STADION OTKRYTIE ARENA (Moskwa)
Mecz Polska - Senegal
Otkrytije Ariena (ros. Открытие Арена, także
Spartak Ariena) – stadion piłkarski w Moskwie, w
dzielnicy Tuszyno. Budowa stadionu została
sfinansowana przez rosyjskiego biznesmana
Leonida Fieduna, wiceprezesa przedsiębiorstwa
Łukoil, oraz głównego akcjonariusza klubu
piłkarskiego Spartak Moskwa. Budowa obiektu
rozpoczęła się w październiku 2010 roku, a jego
otwarcie miało miejsce 5 września 2014 roku.
Planowany koszt stadionu oceniany był
początkowo na 340 milionów dolarów, jednak w
lutym 2013 roku prezes klubu potwierdził w
wywiadzie że kwota ta może wzrosnąć nawet do
500 mln dolarów. W chwili ukończenia, stadion
spełnia wymogi dla czwartej kategorii w
kategoryzacji stadionów przez UEFA, będzie on
także jedną z aren piłkarskich w czasie
rozgrywek Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej w
2018 roku.
Pojemność stadionu: 44 000 miejsc
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HOTEL IZMAILOVO BETA 3 ***
Hotel jest usytuowany w pobliżu parku Izmajłowskiego, 3 minuty
spacerem od stacji metra Partizanskaja. W zaledwie 15 minut
dojechać metrem do centrum miasta.
Pokoje wykończone zostały w nowoczesnym stylu i dysponują
telewizorem, łazienką z suszarką do włosów i bezpłatnym WiFi.
W hotelu znajdują się rozmaite lokale gastronomiczne.
Restauracja serwuje tradycyjne dania kuchni rosyjskiej i
europejskiej. Kawiarnia w holu zaprasza na świeże słodkie
wypieki z hotelowej piekarni. Goście mogą wybrać się na drinka
do jednego z hotelowych barów.
Od międzynarodowego lotniska Domodiedowo Gości dzieli 57
km. Hotel znajduje się 30 minut jazdy od Dworca Białoruskiego,
z którego kursują pociągi linii Aeroexpress na międzynarodowe
lotnisko Szeremietiewo.
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ŚWIADCZENIA - PROGRAM WYJAZDU 3 DNI
PODSTAWOWY PAKIET:
ZAWARTE W CENIE:
ZAKWATEROWANIE
• noclegi w pokojach dwuosobowych w hotelu 3*

CENA:

5950 PLN/os + przelot
grupa: 10-20 osób

WYŻYWIENIE
• śniadania,
TRANSPORT
• transfery hotel – lotnisko – hotel oraz hotel – stadion – hotel.
MECZ POLSKA – SENEGAL
• bilety kategorii 3
WYDARZENIA i OBSŁUGA NA MIEJSCU
• opieka 1 polskiego pilota podczas całości trwania wyjazdu
DODATKOWO
• ubezpieczenie : KL wraz z Assistance – 30000,- EUR, NNW 4
000,- EUR, Bagaż Podróżny – 400,- EUR w firmie AXA
Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A.

NIE ZAWARTE W CENIE:
• przelot samolotem czarterowym
Warszawa – Moskwa – Warszawa ( ok.
700 EUR/os.) lub samolotem rejsowym
w zależności od dostępności miejsc (ok.
1800 – 2500 PLN),
• dodatkowe wyżywienie i napoje,
• gadżety na mecz,
• zwiedzanie Moskwy z przewodnikiem

DOPŁATA DO BILETÓW NA MECZ
(w cenie bilety kategorii III)
• kategoria 1: plus 295 Euro
• kategoria 2: plus 140 Euro
• kategoria 4: minus 70 Euro

SENEGAL - statystyki
Senegal na piłkarską scenę wkroczył w roku 1960, gdy
kraj uzyskał niepodległość. Wcześniej jego zawodnicy
w piłkę grali pod flagą Francji. Zresztą później w wyniku
migracji, Trójkolorowi też zasilani byli takimi graczami
jak choćby Patrick Vieira czy Patrice Evra. W tym
afrykańskim państwie talentów nigdy nie brakowało.
Senegal na mundialu zadebiutował w 2002 roku. Na
mistrzostwach podczas których biało-czerwoni zostali
rozgromieni przez Portugalię i przegrali na otwarcie z
Koreą Południową, Senegal wywalczył 5 punktów i
wyszedł z trudnej grupy. Potem pokonał także Szwecję,
co dało mu awans do ćwierćfinału. Dopiero tam uległ
0:1 Turcji, ale jego debiut na mistrzostwach okazał się
wielkim sukcesem. Zresztą rok 2002 przyniósł "Lwom"
(bo tak w kraju określa się narodową reprezentację)
również finał Pucharu Narodów Afryki. Mundial w Korei i
Japonii był jednak jedynymi MŚ na jakie Senegal się
zakwalifikował.
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SENEGAL - strzelcy
Ostatni czas dla reprezentacji tego kraju jest jednak
bardzo dobry. Na mistrzostwach Afryki "Lwy" doszły do
ćwierćfinału. Przez eliminacje do MŚ 2018 też przeszły
w dobrym stylu. Najpierw w fazie play-off wyeliminowały
Madagaskar, potem wygrały swoją grupę z Burkina
Faso, RPA i Republiką Zielonego Przylądka nie
doznając w sześciu meczach żadnej porażki. O sile
drużyny może świadczyć fakt, że dziesięć zdobytych w
fazie grupowej bramek rozłożyło się praktycznie na całą
ekipę. Jej najlepszy strzelec Diafara Sakho miał raptem
dwa trafienia. Drużyna obecnie notowana jest na 32.
miejscu rankingu FIFA, to jedna z jej wyższych pozycji
w historii. Senegalu nie można lekceważyć, jej
zawodnicy w większości w piłkę grają w dobrych
europejskich klubach. Głównie we Francji. Youssouf
Sabaly to etatowy obrońca Bordeaux, Keita Balde to
napastnik niedawno pozyskany za 25 mln przez AS
Monaco. Wysoko wyceniani są także występujący w
Liverpoolu Sadio Mane (50 mln euro) czy Kalidou
Koulibaly z Napoli (30 mln euro). M'baye Niang to
niedawny gracz AC Milan, a obecnie Tornino, a w
reprezentacji dobrze radzi sobie też Maussa Sow,
najlepszy strzelec Ligue 1 w 2011 roku, który teraz gra
w Shabab Al Ahlii Dubai.Trenerem zespołu jest Aliou
Cissé, były gracz PSG czy Birmingham. Człowiek, który
w reprezentacji Senegalu grał na wspominanych już
MŚ w 2002 roku. Występy na dużych imprezach ma
zatem opanowane.
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KONTAKT
MK Tramping Travel & Incentive sp. z o.o.
ul. Krowoderska 21/5
31-141 Kraków
biuro@mktramping.pl
+48 12 430 01 72 / +48 431 13 50
+48 501 489 446

www.mktramping.pl

- poznaj naszą ofertę!

Mateusz Karasinski
m.karasinski@mktramping.pl
Cała zawartość oferty, w tym teksty, grafika i logo oraz ich wybór i układ,
stanowią wyłączną własność firmy MK Tramping Travel & Incentive sp. z o.o. i
są chronione przez przepisy polskiego i międzynarodowego prawa autorskiego.
Kopiowanie i rozpowszechnianie za pomocą jakiejkolwiek metody poligraficznej
czy elektronicznej, w całości lub we fragmentach, jest zabronione. Również
przetwarzanie oferty oraz udostępnianie jej innym osobom lub firmom bez
zgody MK Tramping Travel & Incentive Sp. z o.o. jest zabronione.

