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• Piłkarskie emocje – trasa 
podstawowa obejmująca dolną 
trybunę, strefę zawodniczą 
i centrum medialne. Czas trwania: 
ok. 60 min.
• Poczuj się jak VIP – wersja 
rozszerzona trasy „Piłkarskie 
emocje” obejmująca również tzw. 
strefy VIP, dostępna w językach: 
polskim, angielskim, rosyjskim, 
niemieckim, francuskim, 
hiszpańskim i włoskim. Czas 
trwania: ok. 90 min.
• PGE Narodowy dla juniora 
– trasa stworzona z myślą 
o najmłodszych odwiedzających 
stadion (do 6 lat). Czas trwania: 
ok. 50 min.

• PGE Narodowy dla seniora 
– wersja trasy „Poczuj się jak VIP” 
dedykowana seniorom z uwagi 
na szybki i wygodny dostęp 
do punktów zwiedzania. Czas 
trwania: ok. 60 min.
• Ekspresowy PGE Narodowy
– wersja trasy „Poczuj się jak VIP” 
przewidująca szybki i wygodny 
dostęp do punktów zwiedzania 
(dlatego polecana również osobom 
niepełnosprawnym). Czas trwania: 
ok. 60 min.
• Znani i lubiani – trasa 
prowadzona przez znanego 
dziennikarza i komentatora 
sportowego Stefana Szczepłka. 
Czas trwania: ok. 120 min.

• Dotknij historii – trasa dla 
miłośników historii poprzednika 
PGE Narodowego, Stadionu 
Dziesięciolecia. Czas trwania:  
ok. 120 min.
• Lekcja historii – trasa 
przygotowana dla szkół, 
obejmująca zwiedzanie śladami 
historii Stadionu Dziesięciolecia 
i PGE Narodowego. Czas trwania: 
ok. 90 min.
• Punkt widokowy – najwyższy 
możliwy do zwiedzania punkt 
stadionu (dostępny samodzielnie, 
z przewodnikiem lub z audio 
przewodnikiem w wersjach 
językowych polskiej, angielskiej, 
rosyjskiej, niemieckiej i francuskiej).

• Tel. +48 22 295 95 95 (czynny od poniedziałku do piątku w godz. 9.30 - 18.00) • rezerwacje@pgenarodowy.pl • www.wycieczki.pgenarodowy.pl 

Na zwiedzających czekają niezwykłe 
trasy z przewodnikiem: 



Im
pr

ez
y 

ok
ol

icz
no

śc
io

w
e

Wśród szerokiej oferty wydarzeń 
prywatnych przygotowana 
została propozycja oświadczyn, 
wieczoru panieńskiego oraz 
kawalerskiego. Wyjątkowy 
wystrój ekskluzywnych lóż oraz 
możliwość skorzystania ze 
strefy jacuzzi, z której korzystają 
wyłącznie piłkarze zapewnia 
niepowtarzalne wspomnienia.
 
Olśniewająca biel i nowoczesny 
design kaplicy wielowyznaniowej 
znajdującej się na PGE Narodowym 
pozwala na organizację ślubu 
oraz chrztu. W celu kontynuacji 
ceremonii, do dyspozycji gości 
pozostają prestiżowe sale, które 
są w stanie pomieścić ponad  
2 000 gości oraz luksusowe loże 

odpowiednie na bardziej  
kameralne uroczystości.
PGE Narodowy to również 
idealne miejsce na realizację 
sesji zdjęciowej oraz 
organizację urodzin zarówno 
dla dorosłych, jak i dla dzieci. 
Wyjątkowy wystrój wnętrz 
jednej z najnowocześniejszych 
aren wielofunkcyjnych w Europie 
tworzy niepowtarzalną 
i prestiżową atmosferę.
 
Dzięki wszechstronności 
przestrzeni PGE Narodowy  
jest szczególnym miejscem  
na szczególne okazje,  
a jedynym ograniczeniem 
w organizacji wydarzeń jest 
wyobraźnia klientów.

szczegóły: www.dlaciebie.pgenarodowy.pl • kontakt: dlaciebie@pgenarodowy.pl

PGE Narodowy to jedno z najbardziej 
prestiżowych miejsc w Polsce, oferujące 
najbardziej oryginalne i ciekawe 
rozwiązania dla klientów indywidualnych.


