
ALLIANZALLIANZ ARENA TOUR 2023 ARENA TOUR 2023
Účast na turnaji nebo přátelské zápasy
vč. návštěvy parku Signal Iduna, Aréna FC Bayern München

Termíny s účastí na turnaji (U9-U13):

• 7. - 9. července 2023

• 14. - 16. července 2023

Termíny s přátelskými zápasy (U9-U17):

• 31. března - 2. dubna 2023

• 14. - 16. dubna 2023

• 19. - 21. květen 2023 
(po nanebevstoupení)

• 26. - 28. květen 2023
(svatodušní svátky)

• 30. červen - 2. července 2023

ALLIANZ ARENA TOUR 2023 se pro všechny věkové kategorie koná ve všech termínech. Příjezd týmů se 
uskuteční v pátek.

V závislosti na termínu (viz výše) zorganizujeme buď účast na jednodenním mládežnickém turnaji v 
Mnichově nebo uspořádáme jeden či dva přátelské zápasy proti výkonnostně vhodným soupeřům.

V den volna lze navštívit arénu Allianz, sportoviště německého mistra rekordů FC Bayern München.

Vstupenky na zvláštní turné po aréně vč. prohlídky a vstupu do zábavního světa FC Bayern s jedinečnou 
sbírkou trofejí FC jsou již zahrnuty v ceně. Celková doba prohlídky je cca 2-3 hodiny.

Věkové kategorie
• U17 (naroz. v roce 2006 a mladší), 10+1

• U15 (naroz. v roce 2008 a mladší), 10+1

• U14 (naroz. v roce 2009 a mladší), 10+1

• U13 (naroz. v roce 2010 a mladší), 8+1

• U12 (naroz. v roce 2011 a mladší), 8+1

• U11 (naroz. v roce 2012 a mladší), 6+1

• U10 (naroz. v roce 2013 a mladší), 6+1

• U 9  (naroz. v roce 2014 a mladší), 6+1

Poplatky
• Startovné 79 € (≈ 1943 Kč) za tým 

Startovné 79 € (≈1943 Kč) za tým



Ubytování

Ibis budget Hotels v München

• Jednoduché, velmi moderní hotely

• Přímo u olympijského parku

• Třílůžkové pokoje (min. jedno dítě mladší 13)

• Dvoulůžkové pokoje

• Všechny pokoje se sprchou/WC

Program

Pátek

• Příjezd týmů

Sobota

• Snídaně

• Turnaj/hra nebo prohlídka stadionu

Neděle

• Snídaně

• Prohlídka stadionu nebo turnaj/hra

• Odjezd týmů

Cena

• Vč. dvou přenocování

• Vč. snídaně

• Vč. vstupu do Allianz Arena
(Aréna FC Bayern München)

• Vč. vstupu do zábavního světa FC Bayern

• Ve třílůžkovém pokoji nebo dvoulužkovém 
pokoji

119 € na osobu (≈ 2926 Kč)

• Dvoulůžkový pokoj 5 € na osobu/noc (≈ 122 Kč)

Volné místo pro trenéra/vedoucího

V případě přihlášení do 31.12.2022 (od 20 osob) přebíráme náklady na ubytování a stravu za jednoho trenéra.

    www.sfg-turniere.de


