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Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy na jeden z najnowocześniejszych obiektów 
piłkarskich w Europie. Podczas naszej wycieczki po Pepsi Arenie 
Państwa podopieczni poczują się jak piłkarze Legii i zobaczą miejsca, 
które na co dzień są niedostępne. 

Z dumą zaprezentujemy Państwu zaplecze tego niezwykłego stadionu.
Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą.
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Kontakt: Wojciech Hadaj
tel. [+48] 502 555 169, e-mail: wojciech.hadaj@legia.pl 

PAkIEt ROZSZERZONY 

Do punktów wymienionych w pakiecie 
podstawowym dochodzi zwiedzanie 
strefy VIP – ekskluzywnego miejsca, 
z którego oglądają mecze Legii osoby 
z pierwszych stron gazet, znani i lubiani 
przedstawiciele świata artystycznego, 
biznesowego oraz politycznego… 

Cena od poniedziałku do piątku 
w godz. 9-16: 15 zł od osoby.
Cena w tygodniu od godz. 17. 
oraz weekendy i dni wolne 
od pracy: 30 zł od osoby. 

PAkIEt PODSTAWOWY

 Wjazd dla autokarów i korytarz 
prowadzący do części sportowej.

 Przejście przez murawę w stronę ła-
wek rezerwowych  i możliwość zrobie-
nia sobie zdjęć przy ławce legionistów.

 Hall w którym drużyny czekają na 
wyjście na plac gry.

 Strefa piłkarskich szatni – gdyby te 
miejsca potrafiły opowiadać, dowie-
dzielibyśmy się mnóstwa ciekawych 
i pikantnych szczegółów związanych 
z piłkarzami. Oprowadzający zna kilka 
takich historii...

 „Żyleta” (z murawy i najwyższego 
poziomu, czyli tzw. ringu) z widokiem 
na stadion, boisko oraz panoramę 
Warszawy – to tu zasiadają najgło-
śniejsi kibice.

 Muzeum Legii Warszawa – jedy-
na taka placówka w naszym kraju, 
miejsce gdzie można poznać niemal 
stuletnią historię największego pol-
skiego klubu.

 Sklep kibica „Ł3” – z pewnością 
każdy znajdzie tu coś atrakcyjnego 
dla siebie lub swoich bliskich.

Cena od poniedziałku do piątku 
w godz. 9-16: 10 zł od osoby.
Cena w tygodniu od godz.17. oraz 
w weekendy i dni wolne od pracy: 
20 zł od osoby. 

PAkIEt SPORTOWY

Do wszystkich wyżej wymienionych 
punktów dochodzi mega atrakcja – 
możliwość oglądania z bliska przez 
kilkanaście minut treningu najwięk-
szych gwiazd polskiej piłki reprezen-
tujących Legię Warszawa. 

Cena od poniedziałku do piątku 
w godz. 9-16: 20 zł od osoby.
Cena w tygodniu od godz. 17. 
oraz weekendy i dni wolne 
od pracy: 40 zł od osoby. 

 Zwiedzanie stadionu w grupach liczących minimum 15 osób.
 Istnieje mozliwość zwiedzania indywidualnego, szczegóły na stronie:

    www.wyjatkowyprezent.pl / legia lub pod numerem telefonu: (22) 668 82 72


