PAKIET WYJAZDOWY
Letnie Igrzyska Olimpijskie TOKYO 2020

Dlaczego My?
Club Sport Travel w sposób profesjonalny, ale „z sercem” i pasją
zapewnia Państwu serwis, opiekę i doradztwo. Naszym celem jest
oferowanie Klientowi najwyższego wskaźnika Value for Money, czyli
osiągnięcie maksimum wartości i jakości w zadanym budżecie.
Oczywiście jesteśmy świadomi, że w dzisiejszym, pędzącym „ na
złamanie karku”, świecie – to naszym obowiązkiem jest umieć
doradzić Państwu co jest dla Państwa najlepsze w danej sytuacji.
Jesteśmy ekspertem w organizacji sportowych eventów. Jesteśmy
wyłącznym Biurem Podróży (Agentem ATR) na Polskę dla MKOl-PKOl
na 7 kolejnych Igrzyskach Olimpijskich. Byliśmy wyłącznym agentem
turystycznym na Polskę podczas Euro 2012, realizowaliśmy wyjazdy
na kolejne Mundiale FIFA i turnieje Euro oraz wiele meczów
europejskich w Piłce Nożnej, Siatkowej i Ręcznej.

Japonia – Tokyo 2020

Japonia - Tokyo 2020 - XXXII Letnie Igrzyska Olimpijskie (oficjalnie Igrzyska XXXII Olimpiady) –
multidyscyplinarne zawody sportowe, które odbędą się w stolicy Japonii – Tokio w 2020 roku.
Gospodarz igrzysk został wybrany 7 września 2013 roku. Tokio było już gospodarzem Letnich Igrzysk w
1964 roku. Uczestnicy Letnich Igrzysk Olimpijskich 2020 będą rywalizować w 37 dyscyplinach.
Otwarcie Igrzysk nastąpi 24 lipca 2020 r., a zamknięcie 9 sierpnia 2020 r.

Tokio – informacje ogólne
Tokio – stolica i największe miasto Japonii, położone na południowo-wschodnim wybrzeżu Honsiu i zarazem
największy obszar metropolitalny na świecie na poziomie 38 305 000 mieszkańców. Nazwa Tōkyō (jap.)
oznacza „Wschodnią Stolicę”. W centrum miasta znajduje się Pałac Cesarski otoczony ogrodami ,
pozostałością muru i dwoma fosami. Tuż obok stoi nowoczesny gmach parlamentu z pierwszej połowy XX
wieku i także współczesne katedra tokijska ze strzelistymi wieżami, gmach World Trade Center i Teatr
Narodowy. Stara część Tokio to Asakusa i Ueno. Znajduje się tam najbardziej aktywna świątynia buddyjska w
całej Japonii - Senso-ji. Nowa część to dzielnica Harajuku, czy wciąż rozbudowujące sie w górę Shinjuku.
Ginza i Shibuya to modne dzielnice handlowe. Pięknym i niezwykłym miejscem w mieście jest Park Ueno park z tysiącem drzew wiśniowych. Warto zajrzeć także do National No Theater (4-18-1 Sendagaya, Shibuyaku) - teatru Kabuki.
Atrakcje: Tokio oferuje też liczne nowoczesne rozrywki i atrakcje. Znajdują się one głównie w dzielnicach Ginza, Roppongi, Shibuya i Shinjuku. W Ginzie znajdziemy też mnóstwo wielkich domów handlowych jak
i małych butików świetnie zaopatrzonych we wszystkie towary. Znajdziemy też w mieście orientalne bazary,
czy w niedalekim porcie rybny targ.
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MEDALOWE SZANSE REPREZENTACJI POLSKI W TOKYO 2020
Ocenić medalowe szanse Polaków na Tokio jest jednak niezwykle trudno. W Rio de Janeiro pewniakiem był
Paweł Fajdek. Kończący w tym roku 30 lat młociarz wygrywał przed igrzyskami wszystko, co się dało. Dwa
razy był mistrzem świata i raz mistrzem Europy. Był liderem lekkoatletycznych rankingów, w przededniu
igrzysk nikt nie był w stanie go pokonać, ale w Brazylii uzyskał katastrofalny wynik w eliminacjach i nie
przystąpił do walki o złoto. Kto jednak spodziewał się miejsca na podium igrzysk po Oktawii Nowackiej?
Pięcioboistka Legii Warszawa przed Rio de Janeiro zdobywała jedynie medale w konkurencjach drużynowych.
Najlepszy jej wynik indywidualny to 5. miejsce na mistrzostwach Europy. Nowacka trzy lata temu stoczyła
jednak heroiczny bój, miała najlepszy start w karierze właśnie wtedy, kiedy trzeba i zasłużenie sięgnęła po
brązowy medal. Obecny prezes Polskiego Związku Lekkiej Atletyki, a w przeszłości trener Tomasza
Majewskiego - Henryk Olszewski wspominał, że jego zawodnik nigdy nie miał przed igrzyskami najlepszych
wyników na świecie, nie był faworytem, ale w Pekinie i Londynie zdobył złote medale. Wiele zależy od tego,
jak sportowcy znoszą stres i są przygotowani do rywalizacji na najwyższym poziomie. Majewski potrafił
opanować nerwy i doskonale czuł się w czasie olimpijskiej walki.
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MEDALOWE SZANSE REPREZENTACJI POLSKI W TOKYO 2020 - Polscy kandydaci do medali
To przede wszystkim z dosyć długiej listy medalistów mistrzostw świata wyłaniają się polscy kandydaci do medali
olimpijskich w Tokio. Największe szanse mają z nich, ci którzy regularnie stawali na podium w rywalizacji najlepszych
na świecie i dominują w swoich konkurencjach - Anita Włodarczyk (rzut młotem), Wojciech Nowicki (rzut młotem),
wioślarska czwórka podwójna (Agnieszka Kobus-Zawojska, Maria Springwald, Marta Wieliczko, Katarzyna Zilmann),
drużyna siatkarzy, mimo wszystko Paweł Fajdek (rzut młotem). Ogromne szanse mają inni medaliści, którzy dobre
starty przeplatają ze słabszymi: lekkoatleci - sztafeta pań 4 x 400 m, Piotr Lisek (skok o tyczce), Adam Kszczot (800
m), ciężarowiec Arkadiusz Michalski, zapaśnik Gevorg Sahakyan, kajakarka Dorota Borowska, mistrz świata w
strzelectwie Tomasz Bartnik, Patrycja Adamkiewicz z taekwondo, przedstawicielka nowej dyscypliny olimpijskiej karate - Dorota Banaszczyk, szpadzistki w drużynie i Ewa Nelip indywidualnie. Duże nadzieje budzą kolarze torowi
były już mist z świata Szymon Sajnok i brązowy medalista sprzed tygodnia z Pruszkowa Mateusz Rudyk. Ale są
sportowcy, którzy wcale nie są pozbawieni perspektywy olimpijskiego podium, a nie zdobywali po igrzyskach w Rio
medali na MŚ. Do tej grupy zaliczają się: lekkoatleci - Michał Haratyk i Konrad Bukowiecki (pchnięcie kulą), kolarze Michał Kwiatkowski, Rafał Majka, Katarzyna Niewiadoma, żeglarze - Zofia Noceti-Klepacka, Paweł Tarnowski, osady
kajakarskie i wioślarskie. Szans medalowych na igrzyska w Tokio Polska ma dziś nawet dużo więcej niż 15, ale rzadko
się zdarza, by wszystkie zostały wykorzystane. Na razie przed olimpijczykami inne zadanie. Czeka ich trudny sezon.
Większość z nich dopiero zaczyna walkę o kwalifikacje na igrzyska.
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PROGRAM IGRZYSK OLIMPIJSKICH – TOKYO 2020
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SPORTY IGRZYSK OLIMPIJSKICH – TOKYO 2020

ARENY IGRZYSK OLIMPIJSKICH – TOKYO 2020
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PAKIET WYJAZDOWY 5 dni/4 noce
OFERTA CENOWA już od 3.860 EUR
Cena Zawiera:
• Przelot na trasie Warszawa-Tokyo-Warszawa (może być z przesiadkami). Dostępne opcje innych miast wylotu
• Zakwaterowanie - hotele 2-3* - pokoje 2 os. (4 noclegi).
• Pakiet 4 biletów wstępu na IO (do uzgodnienia i ewentualnej indywidualnej kalkulacji)
• Wyżywienie – śniadania w hotelu
• Wycieczka do Kyoto
• Transfery: Lotnisko Tokyo-Hotel-Lotnisko Tokyo
• Ubezpieczenie turystyczne: KL, NW, bagaż
• Pakiet kibica
Cena nie zawiera:
• Transferów wewnętrznych
• Opieki Pilota
• Napojów ani posiłków nie ujętych w ofercie
• Wydatków własnych uczestników
Uwaga: Niniejsza oferta jest jedynie propozycją cenową i nie stanowi 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.
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ZAUFALI NAM
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Serdecznie Zapraszamy!
BIURO WARSZAWA
ul. Niepodległości 177
Wejście od ul. Batorego
02-555 Warszawa
Tel: 22 825-69-08
email :adam.fronczak@clubsporttravel.pl
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