
ALLIANZALLIANZ ARENA TOUR 2022 ARENA TOUR 2022
Uczestnictwo w turniejach lub meczach 

z wizytą na Alianz Arena, stadion FC Bayern München 

Terminy udziału w turniejach: 

• 8.-10. lipiec 2022

• 15.-17. lipiec 2022

Terminy meczów towarzyskich:

• 8.-10. kwiecień 2022

• 15.-17. kwiecień 2022 (Wielkanoc)

• 22.-24. kwiecień 2022

• 27.-29. maj 2022

• 3.-5. czerwiec 2022 (Zielone Świątki)

• 17.-19. czerwiec 2022

• 24.-26. czerwiec 2022

• 1.-3. lipiec 2022

Turniej ALLIANZ ARENA TOUR 2022 odbędzie się we wszystkich terminach dla wszystkich grup 
wiekowych. Przyjazd drużyn odbędzie się w piątek.

W zależności od terminu (patrz wyżej) organizujemy albo udział w jednodniowym turnieju młodzieżowym w 
Monachium, bądź organizujemy jeden lub dwa mecze towarzyskie z przeciwnikami na odpowiednim 
poziomie.

W dniu bez meczu można odwiedzić Allianz Arena, na którym swoje mecze rozgrywa rekordzista w liczbie 
tytułów mistrza Niemiec – FC Bayern Monachium.

Bilety na specjalną wycieczkę po stadionie wraz z oprowadzaniem oraz wejście do muzeum Bayernu z 
unikalną kolekcją trofeów klubu są już wliczone w cenę. Całkowity czas trwania wycieczki to około 3 
godziny.

Grupy wiekowe

• U17 (urodzeni 2005 i młodsi), 11-osobowa

• U15 (urodzeni 2007 i młodsi), 11-osobowa

• U14 (urodzeni 2008 i młodsi), 11-osobowa

• U13 (urodzeni 2009 i młodsi), 11-osobowa

• U12 (urodzeni 2010 i młodsi), 9-osobowa

• U11 (urodzeni 2011 i młodsi), 9-osobowa

• U10 (urodzeni 2012 i młodsi), 7-osobowa

• U 9  (urodzeni 2013 i młodsi), 7-osobowa

• U 8  (urodzeni 2014 i młodsi), 7-osobowa

• U 7  (urodzeni 2015 i młodsi), 7-osobowa

Koszty zameldowania

• 69 € (≈ 311 zł) za drużynę 

Grupa wiekowa U13 gra na turnieju już na dużym 
boisku (11 na 11), natomiast grupa wiekowa U11 
na boisku kompaktowym (9 na 9). W przypadku 
meczów towarzyskich liczba zawodników może 
wyglądać trochę inaczej. 



Zakwaterowanie

Hotel Ibis budget Olympiapark

• 9 km od stadionu

• Schludny, super nowoczesny hotel

• Bezpośrednio przy Olympiapark

• Pokój trzyosobowy (min 1 dziecko poniżej 13)

• Pokój dwuosobowy

• Wszystkie pokoje z prysznicem/WC

Więcej hoteli Ibis dostępnych w München

(maks. 10 km od miejsca rozgrywania turnieju)

Program

Piątek: 

• Przyjazd drużyn

• Obiadokolacja (jeśli została wykupiona)

Sobota: 

• Śniadanie

• Turniej/mecz lub zwiedzanie stadionu

• Obiadokolacja (jeśli została wykupiona)

Niedziela: 

• Śniadanie

• Zwiedzanie stadionu lub turniej/mecz

• Odjazd drużyn

Cena

• w tym dwa noclegi

• w tym śniadanie

• w tym wycieczka i wstęp na stadion

(Allianz Arena, FC Bayern München)

• w tym wstęp do muzeum Bayern München

• Trzyosobowym lub wspólnym pokoju

99 € za osobę (≈ 446 zł)

Dopłata do pokoju dwuosobowego 5 EUR za osobę/noc (≈ 23 zł)
Na życzenie: Obiadokolacja 10 EUR za osobę (≈ 45 zł)

Wolne miejsce dla trenera/opiekuna

W przypadku rejestracji do dnia 31.12.2021 (od 20 osób) przejmujemy koszty zakwaterowania i wyżywienia 
dla trenera lub opiekuna. 

    www.sfg-turniere.de


