
Mistrzostwa Europy w Skokach przez Przeszkody 
CES*****  MADRYT 14.09 – 19.09.2011 

HISZPANIA 
 

14.09.2011  środa 
wylot z Warszawy, Katowic (Wizzair) lub Krakowa (Ryanair) – miejsce wylotu do 
potwierdzenia w zależności od terminu rezerwacji  
• informacje u organizatora tel. 668 140 941 
przylot do Madrytu, transfer z lotniska, zakwaterowanie w hotelu 
Spacer główną ulicą Madrytu – Gran Via, wizytówka i najbardziej reprezentacyjna ulica, 
centrum kulturalne i turystyczne 
15.09.2011   czwartek   
godz. 9:00 – 13.00 
śniadanie, zwiedzanie Madrytu: Puerta del Sol – centrum, gdzie wyznaczony jest środek 
Hiszpanii, Plac Hiszpański z pomnikiem Cervantesa i jego bohaterów: Don Kichota i 
Sancho Pansy, Pałac Królewski-symbol hiszpańskiej monarchii ze wspaniałymi XIX-w. 
ogrodami, Katedra Almudena wybudowana na 500-lecie odkrycia Ameryki, Plaza de 
Oriente, Teatr Królewski – Opera, Plaza Mayor – elegancki plac, miejsce wielu ważnych 
wydarzeń historycznych  
godz. 14:00 
konkurs zespołowy oraz indywidualny I półfinał– wys. 160 cm  
Powrót do hotelu 15 min. po zakończeniu konkursów  
16.09.2011  piątek 
godz. 9:00 – 13.00 
śniadanie, zwiedzanie Madrytu: dworzec kolejowy Atocha – arcydzieło architektury 
kolejowej XIX w. z tropikalnym ogrodem i żółwiami, spacer Paseo del Prado, Muzeum 
Prado – jedno z największych muzeów świata z bogatą kolekcją malarstwa, fontanna 
Neptuna, Kościół św. Izydora – patrona Madrytu, Bazylika św. Franciszka z freskiem Goi, 
spacer po Parku del Buen Retiro (Dobrego Odpoczynku), zwiedzanie Pałacu 
Kryształowego, Puerta de Alcala majestatyczny Łuk Tryumfalny, Plaza de Cibeles z 
charakterystyczną fontanną bogini Kybele, wizytówka Madrytu, Plac Kolumba 
godz. 16:30 
konkurs zespołowy finał oraz indywidualny II półfinał – wys. 160 cm  
Wieczorny spacer uliczkami Madrytu, Dzielnica Literatury, Plac św. Anny z najstarszym 
teatrem hiszpańskim, dom Cervantesa – pokaz flamenco z poczęstunkiem 
17.09.2011  sobota 
godz. 9:00 – 13.00 
śniadanie, zwiedzanie Stadionu Bernabeu – siedziby słynnego klubu sportowego Real 
Madryt, zakupy w sklepie firmowym 
godz. 14:30 
konkurs poza kwalifikacją ME 
godz. 16:46 
Grand Prix KING'S CUP dla zawodników nie startujących w ME – wys. 155 cm 
18.09.2011  niedziela 
godz. 9:00 – 13.00 
śniadanie, wyjazd do nowoczesnego Parku Rozrywki – WB WARNER albo zwiedzanie ZOO 
Aquarium z pokazami delfinów  
godz. 15:50 
Finał Mistrzostw Europy 
Walka byków CORRIDA na największej arenie w Europie Las Ventas 
 
19.09.2011   poniedziałek 
Godz. 6:45 – 10:15  wylot z Madrytu do Krakowa (Ryanair) 



 
 

CENA 1998 ZŁ/OS. 
Możliwa płatność w ratach 

 
Cena obejmuje: 
� przelot samolotem wg programu 
� przejazdy na hipodrom Club de Campo Villa de Madrid komunikacją miejską lub 

transfer zorganizowany (w zależności od ilości uczestników) 
� 5 noclegów w hotelu*** - pokoje z łazienkami, TV 
� Wyżywienie: śniadania kontynentalne 
� Opieka pilota – przewodnika 
� Ubezpieczenie KL i NW 
� Podatek VAT 
 
� Wspaniałą atmosferę kibicowania zawodnikom 
� Moc wrażeń z ciepłej hiszpańskiej stolicy, w której życie zaczyna się nocą  
� Pamiątka kibica  

Cena nie obejmuje: 
� Bilety wstępu do zwiedzanych obiektów i na pokazy (w euro) – Prado 8e, Stadion 

Realu Madryt 16e, flamenco ok. 20E, corrida 15 – 60e w zależności od wyboru 
miejsca, Park Rozrywki 45e, ZOO Aquarium 20e (płatne na miejscu) 

� Bilety całodniowe na konkursy (rezerwuje biuro w dniu zamówienia na wybrane 
dni) -  czwartek 50e; piątek, sobota, niedziela 75e/dzień (codziennie o godz. 9:30 
odbywają się konkursy poza ME, można cały dzień spędzić na terenie Club de 
Campo Villa de Madrid i zrezygnować ze zwiedzania Madrytu) 

 
UWAGA: O potwierdzeniu możliwości uczestnictwa decyduje kolejność 

zgłoszeń 
 

Wśród wszystkich uczestników wyjazdów z oferty Świata Kibica zostanie wylosowany 
bezpłatny voucher na tygodniowy pobyt na Kalabrii we Włoszech. 
 


