
Gwiazdy zespołu Paris Saint-Germain zachwycają fanów w mieście Doha 

Francuski zespół odwiedza Katar w ramach zimowej trasy 2017 r. i porywa tłumy fanów grą pokazową na 
zwodzonym boisku w Zatoce Perskiej 

DOHA, Katar /PRNewswire/ -- Supergwiazdy z zespołu Paris Saint-Germain spotkały się w tym tygodniu 
z tysiącami fanów piłki nożnej z Kataru w trakcie zimowej trasy 2017 r. w Katarze. 

Skład, w którym pojawili się tacy znani gracze, jak Neymar Jr, Edinson Cavani, Kylian Mbappe, Dani 
Alves, Marco Verratti, Julian Draxler i Angel Di Maria spędził w Katarze dwa dni. 

Jednym z najważniejszych momentów wyjazdu był mecz ćwiczeniowy rozegrany przez zespół na 
zwodzonym boisku unoszącym się na wodach Zatoki Perskiej w Westbay w Dosze. Za plecami piłkarzy 
rozciągał się porywający widok na miasto. Była to pierwsza tego typu rozgrywa w historii. 

W intensywnym programie wyjazdu znalazł się także wypad na pustynne safari, w trakcie którego grupa 
zawodników podróżowała z przedstawicielami Katarskiego Urzędu Turystyki w celu zapoznania się z 
pięknym krajobrazem morza śródlądowego i odpoczęcia w typowym obozie na pustyni. Gracze mieli 
także możliwość poznania katarskiej kultury i odkrycia historii kraju podczas odwiedzin w muzeach 
Msheireb. Piłkarze zostali zaproszeni na tradycyjny katarski posiłek na szczycie majestatycznego hotelu 
Shangri-La, skąd rozpościerał się piękny widok na pasaż Corniche w Dasze. 

Kilku graczy rozdawało autografy w trakcie spotkania zorganizowanego przez firmę Ooredoo w centrum 
handlowym Mall of Qatar, na którym przywitały ich setki podekscytowanych fanów liczących na spotkanie 
z idolami na żywo. Firma Ooredoo zaprosiła także 50 dzieci do wzięcia udziału w warsztatach 
prowadzonych przez trenera Unaia Emery'ego, któremu pomagał Zouman Camara i gracze z zespołu. 

W trakcie trasy na spotkanie z graczami miała także szansę grupa 20 obiecujących miejscowych 
sportowców wytypowanych przez Katarski Bank Narodowy i Ministerstwo Edukacji. Młodzi mogli nauczyć 
się nowych umiejętności i zdobyć doświadczenie na przyszłość. 

Wieczorem 21 grudnia gracze i pracownicy klubowi zostali zaproszeni na specjalny, tradycyjny obiad w 
Katara. 

Ponadto gracz FIFA z Kataru Paris Saint-Germain Aameghessib i reprezentant Francji Mannika wzięli 
udział w mistrzostwach e-sportu, tym samym ukazując siłę talentu w tym zakresie. Następnie gracze 
zmierzyli się z prawdziwymi piłkarzami z Paris Saint-Germain w e-sportowej potyczce. 
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