
Oferta wyjazdu –
Mistrzostwa Świata - Rosja 2018

19-21.06.2018
Polska-Senegal (Moskwa)



Pakiet Football na mecz grupowy reprezentacji Polski 
Rosja 2018

Polska reprezentacja wraca do lat świetności. Po raz ósmy z rzędu reprezentacja Polski
zakwalifikowała się do turnieju finałowego MŚ 2018, który tym razem odbędzie się w Rosji.
Podopieczni Adama Nawałki zagrają na rosyjskich stadionach nie tylko o honor ale tym razem o co
najmniej wyjście z grupy. Robert Lewandowski, Arkadiusz Milik czy Grzegorz Krychowiak to zawodnicy
którzy mogą poprowadzić naszą reprezentację do historycznego sukcesu. Polskich kibiców na turnieju
finałowym zabraknąć po prostu nie może.

Nie zwlekaj i już dziś zdecyduj się na osobistą wizytę we Rosji i doping polskiego zespołu. Zobacz na
żywo jak reprezentacja Polski będzie radziła sobie w meczach grupowych i czy okażemy się czarnym
koniem. Z CLUB SPORT 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 Incentive`ach dla pracowników, czy też w promocjach dla klientów indywidualnych.



Pakiet Football na mecz grupowy reprezentacji Polski 
Rosja 2018

Moskwa – stolica Rosji i największe miasto tego kraju. Jest także największym miastem Europy,
liczącym 13,2 mln mieszkańców (stan na 1 stycznia 2017), przy czym cała aglomeracja liczy 15,3 mln
mieszkańców (2017). Jeden z najważniejszych ośrodków politycznych, gospodarczych, kulturowych,
religijnych, finansowych, edukacyjnych, komunikacyjnych oraz turystycznych Rosji.
Miasto jest obecnie jednym z najważniejszych ośrodków finansowych świata. W rankingu miast
światowych pod względem kosztów życia Moskwa zajęła w 2006 pierwsze miejsce jako najdroższe
miasto świata, w 2009 była trzecia. W rankingu miast światowych miesięcznika „Forbes” Moskwa
zajęła w 2011 po raz kolejny z rzędu pierwsze miejsce pod względem liczby zamieszkujących ją
miliarderów (79 osób). Wcześniej, w 2009, w rankingu tym przejściowo z pierwszego spadła na
trzecie miejsce.
W 1990 historyczne centrum miasta (Kreml oraz plac Czerwony wraz z nawiązującymi do nich
obiektami) zostało wpisane na Listę światowego dziedzictwa UNESCO.



MŚ - Rosja 2018 – drużyny biorące udział



MŚ - Rosja 2018 – podział Grup



MŚ - Rosja 2018 – stadiony

MŚ w Rosji 2018: miasta i stadiony
Mistrzostwa Świata w piłce nożnej 2018 zostaną rozegrane na 12 stadionach w 11 miastach: Moskwie 
(mecz otwarcia i finał), Jekaterynburgu, Kaliningradzie, Kazaniu, Niżnym Nowogrodzie, Rostowie nad 
Donem, Sankt-Petersburgu, Samarze, Sarańsku, Soczi i Wołgogradzie.



MŚ - Rosja 2018 – odległości stadionów od Moskwy



MŚ - Rosja 2018 – Grupa Polska

Terminarz Grupy H:

19 czerwca:
Kolumbia - Japonia 14:00 (Sarańsk)
Polska - Senegal 18:00 (Moskwa) 

24 czerwca:
Japonia - Senegal 17:00 (Jekaterynburg)
Polska - Kolumbia 21:00 (Kazań)
28 czerwca:
Japonia - Polska 16:00 (Wołgograd) 
Senegal - Kolumbia 16:00 (Samara) 



Pakiet Football na mecz grupowy 
reprezentacji Polski - Rosja 2018

Moskwa – Otkrytije Ariena (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 (palowanie), a jego
otwarcie miało miejsce 5 września 2014 roku, jego docelowa pojemność ma wynosi około 44 000 miejsc.



Przykładowy Program Wyjazdu
Dzień 1 – 19.06.2018
08:40 - Zbiórka na lotnisku z przedstawicielem CST, przywitanie i odprawa
10:45-13:40 – Przelot z Warszawy do Moskwy zgodnie z rozkładem

przelotów
Ok. 14:30 - Transfer z lotniska bezpośrednio na stadion Spartak Stadium
18:00 - 20:00 – Mecz reprezentacji Polski – Polska - Senegal
Ok 21:00 – powrót do Hotelu i zakwaterowanie
Dzień 2 – 20.06.2018
08:00 - 10:00 - Śniadanie
Dzień wolny - Zwiedzanie we własnym zakresie
Nocleg
Dzień 3 – 21.06.2018
08:00 - 10:00 - Śniadanie
10:30 – Wykwaterowanie, pozostawienie bagaży w Hotelu.
11:00-15:00 – Czas wolny na zakupy
16:30 – Transfer na lotnisko
20:35-21:50 – Przelot z Moskwy do Warszawy zgodnie z rozkładem

przelotów. Pożegnanie



Przykładowy Program Wyjazdu



Elementy składowe pakietu

Pakiet na mecze grupowe reprezentacji Polski MŚ 2018 zawiera:
• Przelot Warszawa-Moskwa-Warszawa – 19-21.06.2018
• Bilet na mecz grupowy reprezentacji Polski z Senegalem 19.06.2018 podczas MŚ 2018 

(Kategoria 3) - , za dopłatą możemy zmienić kategorię na wyższą
• 2 Noclegi w Hotelu *** lub **** - pokoje 2–os ze śniadaniami
• Pakiet Kibica 
• Ubezpieczenie
Cena nie obejmuje (możemy wycenić):
• Opieki Pilota-Koordynatora
• Transferów Lotnisko-Stadion-Hotel-Lotnisko
• Zwiedzania
• Wyżywienia



Cena pakietu – 6950,00 PLN/osoba

Uwaga: 
1. W momencie przedstawiania oferty nie dokonano żadnych zobowiązań finansowych przy 
ustalaniu rezerwacji a niniejsza oferta jest jedynie propozycją cenową. Nie stanowi ona Umowy 
w rozumieniu prawa handlowego i nie gwarantuje dostępności miejsc w samolocie ani hotelu. 
Wszelkie wiążące rezerwacje i potwierdzenia zostaną zawarte po przekazaniu pisemnej 
informacji o Państwa decyzji i podpisaniu Umowy. W przypadku zmiany ilości osób lub struktury 
zakwaterowania cena może ulec zmianie.
2. Kalkulacja jest przygotowana przy rezerwacji 10 osób i zakwaterowaniu w pokojach 2 os.
3. Zapraszamy również mniejsze grupy i indywidualnych Kibiców.


