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Szklany kort pod Galerią Krakowską robi wrażenie
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W Krakowie odbywają się Drużynowe Mistrzostwa Polski w squashu. Pod
Galerią Krakowską stoi szklany kort, a mecze rozgrywane są w efektownej
scenerii już po zachodzie słońca.

Artykuł otwarty w ramach bezpłatnego limitu prenumeraty cyfrowej

MICHAL LEPECKI

Zobacz zdjęcia (24)

- Kort robi wrażenie, ale przede wszystkim jestem zachwycony publicznością. Nie
spotkałem się nigdzie wcześniej z taką atmosferę - przekonuje Nick Matthew,
trzykrotny mistrz świata, największa gwiazda krakowskiego SNS Foods Squash&Art
Festivalu. 

Pod Galerią Krakowską można zobaczyć czołowych zawodników światowego
rankingu, bo regulamin pozwala na zaproszenie do każdej z drużyn po jednym
obcokrajowcu. Najważniejsze mecze odbędą się w sobotę (od godz. 21). 

Artykuł otwarty w ramach bezpłatnego limitu prenumeraty cyfrowej

Bądź na bieżąco dzięki zniżce 40% na prenumeratę cyfrową

Magazyn Świąteczny, Wysokie Obcasy, Ale Historia,

Duży Format i wiele więcej.

Ważne tematy Cię nie ominą!

Kup teraz
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1 Pomysły na weekend 25-26 czerwca
(subiektywnie)

2 Kontrowersje wokół egzaminu na UJ. W
zadaniach był KOD, dobra zmiana i

3 Jak krakowianie w Lesie Wolskim polowali
[ZDJĘCIA ARCHIWALNE]

4 Pingwiny to zwierzaki-dziwaki, a ja zawsze
takie kochałem

5 Wianki 2016 w Krakowie. Koncerty w
plenerze, sztuczne ognie i syreny

POLECAMY

Kąpiele w Wiśle, letnie zabawy
krakowian [ZDJĘCIA ARCHIWALNE]
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Jeden Hitler za dwa Bieruty. Jak się
znaczki zbierało i wymieniało

Dawne Aleje, mokradła na
Grzegórzeckiej, mosty [ZDJĘCIA]

SERWISY SPECJALNE

Światowe Dni Młodzieży Kraków 2016 Poradnik kupującego mieszkanie Historia, archiwalia, stare zdjęcia

WYBORCZA.PL POLECA

Zachodni korespondenci, których
Sowieci zawieźli do Katynia, dobrze
wiedzieli, czego się od nich oczekuje. I
nie zawiedli

Tajny agent Macierewicza. Czego nie
wiemy o pogromcy "układu"

Gdzie oglądać filmy tego lata?
Najlepsze letnie festiwale filmowe
[PRZEGLĄD]

TEMATY WAŻNE DLA KRAKOWA

WIĘCEJ TEMATÓW - KRAKÓW
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