
Zawody jeździeckie w Skokach przez przeszkody 
CSI 2*– W  RYGA 22.07 – 24.07.2011 

ŁOTWA 
 

21.07.2011    czwartek 
godz. 18:00 wyjazd w Warszawy (Pałac Nauki i Kultury, parking Multikino) 
* możliwość wyjazdu z innych miast Polski za dodatkową opłatą; informacje u 
organizatora tel. 668 140 941 
 
22.07.2011   piątek  
godz. 7:00   przyjazd do Rygi, zakwaterowanie  
godz. 8:00 – 11.00 
śniadanie, spacer uliczkami Starego Miasta, które znajduje się na Liście Światowego 
Dziedzictwa Kulturowego UNESCO, zwiedzanie z przewodnikiem – Plac Ratuszowy z 
zespołem Domu Czarnogłowych, posąg rycerza Rolanda, zabytkowe średniowieczne 
kamieniczki, kościół Św. Piotra, Katedra Rigas Doms – jeden z największych 
kościołów w krajach nadbałtyckich ze słynnymi organami 
KONKURSY W SKOKACH PRZEZ PRZESZKODY 

Powrót do hotelu 15 min. po zakończeniu konkursów  
23.07.2011  sobota 
Godz. 8:00 – 11:00 
Śniadanie, wyjazd nad morze do pobliskiego kurortu Jurmała, plażowanie na 
piaszczystej plaży, kąpiel w Bałtyku 
KONKURSY W SKOKACH PRZEZ PRZESZKODY 

Powrót do hotelu 15 min. po zakończeniu konkursów  
Wieczorny spacer uliczkami Starego Miasta – wejście na wieżę widokową 
 
24.07.2011   niedziela 
Godz. 8:00 – 11:00 
Śniadanie, wykwaterowanie; 
zwiedzanie Zamku nad Dźwiną, spacer bulwarami 
KONKURSY W SKOKACH PRZEZ PRZESZKODY  GRAND PRIX  

Wyjazd z Rygi 30 min. po zakończeniu konkursów i dekoracji 
 
25.07.2011   poniedziałek 
ok. godz. 8:00 powrót do Warszawy (Pałac Nauki i Kultury, parking Multikino) 
 

CENA 598 ZŁ/OS. 
Możliwa płatność w ratach 

 
Cena obejmuje: 
� przejazd komfortowym autokarem lub busem (w zależności od liczby 

uczestników) 
� 2 noclegi w pokojach z łazienkami 
� Wyżywienie wg programu 
� Opieka pilota  
� Usługa miejscowego przewodnika wg programu 
� Ubezpieczenie KL i NW 
� Podatek VAT 
 
� Wspaniałą atmosferę kibicowania zawodnikom 
� Moc wrażeń z najpiękniejszej nadbałtyckiej stolicy 
� Pamiątka kibica  

Cena nie obejmuje: 
� Bilety wstępu do zamku i na wieżę widokową 



UWAGA: O potwierdzeniu możliwości uczestnictwa decyduje 
kolejność zgłoszeń 

 
Wśród wszystkich uczestników wyjazdów z oferty Świata Kibica zostanie 
wylosowany bezpłatny voucher na tygodniowy pobyt na Kalabrii we Włoszech. 
 


