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                                                                                        POLACY W WALCE O MISTRZOSTWO EUROPY 2016 

Drugi mecz Polskiej reprezentacji na EURO 2016 we Francji to hit nad hitami. Zmierzymy się na słynnym paryskim stadionie  z naszym odwiecznym rywalem 

jakim jest reprezentacja Niemiec. Lewandowski, Krychowiak czy Glik i Milik to zawodnicy, którzy jak równy z równym mogą konkurować z aktualnymi 

mistrzami świata.  Kto tym razem okaże się lepszy Robert Lewandowski czy Thomas Muller? Spotkanie to to oprócz walorów sportowych stanowi doskonałą 

okazję aby spędzić parę dni w słoncu Paryża i podziwiać jego największe zabytki. Z firmą Excellence-Travel już  teraz możesz zarezerwować pakiet dla siebie, 

swoich najlepszych partnerów, klientów czy tez pracowników. Nasz pakiet może być również idealną nagrodą w różnego rodzaju incentivach dla 

pracowników, czy też w promocjach dla klientów indywidualnych.  

  

 



Pakiety  na mecze grupowe reprezentacji Polski  podczas  EURO  2016 zawierają: 

  Pakiet podstawowy                                                                                                                            Pakiet rozszerzony 

 - Bilet na mecz Polsk a- Niemcy Kat. 2*                                                                                                      - Bilet na mecz Polska – Niemcy  podczas EURO  2016 (Kategoria Longside)* 
(Uczestnictwo w meczu dla klientów posiadających bilet wstępu na stadion*)                                    (Uczestnictwo w meczu dla klientów posiadających bilet wstępu na stadion*) 
-  Dwa noclegi** w Hotelu ***                                                                                                                       - Dwa noclegi** w Hotelu ***Sydney Opera lub ****Pullmann Tour Eifel  
- Śniadanie w formie bufetu                                                                                                                            - Śniadanie w formie bufetu  
- Ubezpieczenie (R&V)                                                                                                                                      - Uroczysta kolacja w dniu przyjazdu z gościem specjalnym  
                                                                                                                                                                              - Zwiedzanie  (np Luwr, Wieża Eiffla) 
                                                                                                                                                                              - Transfer  Hotel – Stadium – Hotel 
                                                                                                                                                                              - Przewodnik na mejscu 
                                                                                                                                                                               - Ubezpieczenie (R&V)  
 
• Bilety  na stadion prosimy zakupić bezpośrednio na oficjalnej stronie UEFA. Jednakże ze względu na nasze długoletnie doświadczenie oraz nasze kontakty  jesteśmy w stanie Państwu służyć pomocą i radą aby 

Państwo dokonali skutecznego zakupu. 
**   Na życzenie możliwość zakwaterowania w Hotelu o wyższym  standardzie oraz możliwość  pomocy w zakupuie biletów innej kategorii  oraz VIP 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

 
 



 
Cena pakietu  podstawowego za  osobę  od   840.00€  
Cena pakietu  rozszerzonego   za  osobę od 1.650.00€  
 
Podstawa rezerwacji jest akceptacja naszych ogólnych warunków umowy. Oferta ważna do wyczerpania pakietów. Umowa jest ważna po pisemnym potwierdzeniu ze strony firmy.  
 

 
 



Każda impreza  organizowana przez Excellence- Travel jest szyta na miarę indywidualnych potrzeb  naszego klienta.  

Z wielką przyjemnością  zorganizujemy wyjazd na EURO 2016 według dokładnych wskazówek  zleceniodawcy  oraz  z pełnym serwisem: 

 Przeloty 
 Przejazdy autokarowe 
 Noclegi 
 Transfery VIP 

 Dodatkowe programy zwiedzania Francji itd 
 Lokalne transfery  
 Bilety Kategorii VIP  
 Wycieczka statkiem 

 



Rezerwacja Pakietów: 
Excellence-Travel,ul.Śląska 86/6, 80-389 Gdańsk 

E-mail:biuro@excellence-travel.eu Tel.:+48 510834320 


