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L
osowanie grup, które odbyło się 2 grud-
nia w Kijowie, było bardzo korzystne 
dla reprezentacji Polski, gdyż trafiła na 
najsłabszych z  możliwych rywali: 
Greków, Rosjan i Czechów. Ale dla pol-

skiej branży turystycznej było jednym z gorszych, 
jakie mogła sobie wyobrazić. Drużyny, za który-
mi jeździ najwięcej kibiców m.in. Anglia, Niemcy,  
Francja, Holandia, czy Dania i Szwecja, których 
kibice liczyli, że przepłyną tylko promem Bałtyk 
i  pójdą na stadion, grały będą na Ukrainie.  
W Polsce zagrają  reprezentacje małych krajów 
pogrążonych w kryzysie jak Grecja czy Irlandia, 
równie niewielka Chorwacja czy Czechy, których 

drużyna rozegra wszystkie swoje mecze grupo-
we w niedalekim od granicy Wrocławiu. Z bar-
dziej licznych i zafascynowanych footballem nacji 
do „polskich” grup trafili jedynie Hiszpanie i Włosi 
(oraz Rosjanie, którzy jednak fanatycznymi kibi-
cami piłki raczej nie są).

Niewielu zmieNia decyzję
Mimo niekorzystnego dla turystyki losowania, bran-
ża hotelarska póki co nie może specjalnie narze-
kać. Na swoją bazę podczas imprezy Polskę wybra-
ło 13 z 16 drużyn, mimo że niektóre będą miały 
ponad 1,7 tys. km do stadionów, gdzie rozegrają 
mecze. Jeszcze na długo przed losowaniem Dwór 
Oliwski w Gdańsku wybrali Niemcy i nie zmienili 
swojej decyzji, choć swoje grupowe mecze grać 

będą we Lwowie i Charkowie. Swojej decyzji jesz-
cze sprzed losowania nie zmienili też Holendrzy, 
który wybrali hotel Sheraton w Krakowie i Anglicy, 
którzy również mieszkać będą w Krakowie w hote-
lu Starym, choć również zagrają na Ukrainie. Kraków 
na swoją bazę wybrali również Włosi, którzy tre-
nować będą na stadionie Cracovii, a  mieszkać 
w hotelu Turówka w Wieliczce. Z kolei w nowo 
wybudowanym hotelu Mistral w Gniewinie miesz-
kać będą Hiszpanie, którzy zarezerwowali go jesz-
cze przed losowaniem, a po nim okazało się, że 
będą grali w niedalekim Gdańsku. W gdyńskim 
hotelu Nadmorskim mieszkać mieli Szwedzi, ale 
jako jedna z dwóch reprezentacji, oprócz Francji, 
po losowaniu zmienili decyzję i zdecydowali się na 
Ukrainę. Francuzi mieli mieszkać w hotelu Sielanka 
nad Pilicą w  Warce, ale grać będą w  Kijowie 
i Doniecki, w związku z czym znaleźli sobie hotel 
bliżej miejsca rozgrywek. Do Trójmiasta, zamiast 
Szwedów przyjadą za to Irlandczycy, którzy na 
swoje miejsce noclegów wybrali Sheraton Sopot.  

z zachodu Na wschód
Mimo losowania, które rzuciło Portugalczyków na 
stadiony we Lwowie i Charkowie, a Duńczyków 
do Kijowa  i  Doniecka, obydwie reprezentacje 
wybrały ostatecznie hotele w Polsce i to bliżej gra-
nicy zachodniej niż wschodniej. Piłkarze Portugalii 
zamieszkają w hotelu Remes koło Poznania, które 
dysponuje kilkunastoma boiskami, a  Duńczycy 
wybrali lokalizację najbliżej swojego kraju, połą-
czony z  nim regularnymi rejsami promowymi 
Kołobrzeg i hotel Marine. – Hotel praktycznie na 
plaży sprawi, że będzie nam przypominać rodzin-
ne strony, a  piłkarze powinni czuć się tam jak 
w  domu – uznał dyrektor reprezentacji Morten 
Olsen. Wprawdzie na stadion w Charkowie mieli 
będą ponad 1,7 tys. km, ale w Polsce mieszkać 
też będą pozostałe drużyny z ich grupy: Niemcy, 
Holandia i Portugalia. Przed takimi dylematami nie 
musieli stawać Czesi i Grecy, którzy rozgrywać 
będą swoje mecze w Warszawie i Wrocławiu. Po 

ogłoszeniu wyników losowania pierwsi zdecydo-
wali się na hotel Monopol we Wrocławiu, a dru-
dzy na Warszawiankę w Jachrance, choć rozwa-
żali też Holiday Inn w Józefowie. Rosjanie byli jedy-
ną drużyną, która jeszcze przed losowaniem była 
zdecydowana wybrać Ukrainę, ale gdy okazało 
się, że trafiła do „polskiej” grupy wynajęła jeden 
z najbardziej ekskluzywnych hoteli  w Polsce, poło-
żony przy Krakowskim Przedmieściu  w Warszawie 

Le Meridien Bristol. W Warszawie zdecydowała 
się też mieszkać ostatecznie reprezentacja Polski, 
która wybrała hotel Hyatt, choć wcześniej jej bazą 
pobytową miał być ośrodek w  Grodzisku 
Wielkopolskim. Ostatnią drużyną, która do poło-
wy grudnia nie podjęła jeszcze decyzji co do hote-
lu, była Chorwacja, rozgrywająca swoje mecze 
w Gdańsku i Poznaniu. Chorwaci wahali się jesz-
cze między Ostródą i  położoną w  sąsiedztwie 
Lubawą, kompleksem Olandia w Prusimiu pod 
Poznaniem  i hotelem Piramida w Tychach.•

Drużyny wybrały 
hotele na Euro 2012

13 z 16 drużyn, które wezmą udział w Euro 2012, wybrało polskie hotele jako swoją bazę podczas 
imprezy, mimo że część z nich swoje mecze rozgrywało będzie na Ukrainie. Oprócz wcześniej 
zakontraktowanych, do grona obiektów goszczących reprezentacje dołączyły m.in. Sheraton w Sopocie, 
Bristol w Warszawie, Monopol we Wrocławiu, Marine w Kołobrzegu i Warszawianka w Jachrance. 
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W Dworze Oliwskim zamieszkają Niemcy

Hotel Marine będzie bazą Duńczyków

Hotel Bristol wybrali Rosjanie


