Zawody jeździeckie w Skokach przez przeszkody
CSI 3* – W-NC BRATYSŁAWA 12.08 – 14.08.2011
SŁOWACJA
Ze zwiedzaniem Wiednia – cesarskiej stolicy AUSTRII
11.08.2011
czwartek
godz. 23:00 wyjazd w Wrocławia (róg ulic Dawida/Joannitów przy Dworcu PKS,
PKP)
* możliwość wyjazdu z innych miast Polski za dodatkową opłatą; informacje
u organizatora pod nr tel. 668 140 941
12.08.2011
piątek
godz. 7:00
przyjazd do Wiednia, zwiedzanie miasta: Katedra Św. Stefana symbol Wiednia i najważniejsza budowla gotycka w Austrii; Opera; Hofburg –
zimowa rezydencja cesarska; Ulica Graben, Parlament; Ratusz; Schonbrunn barokowy zespół pałacowo – ogrodowy - letnia rezydencja Habsburgów; Przejazd na
Kahlenberg – wzgórze z kaplicą Jana III Sobieskiego
W trakcie zwiedzania czas wolny na zakupy i obiad
Przejazd do hotelu w Słowacji. Nocleg.
13.08.2011
sobota
godz.8:00 śniadanie
Konkursy w skokach przez przeszkody w Bratysławie;
Spacer uliczkami Bratysławy – Stare Miasto: rynek ze Starym Ratuszem,
Frantiskanskie namestie – plac z ogródkami piwnymi, pałac Mirbachov - okrzyknięty
najpiękniejszym budynkiem barokowym w Bratysławie. Hrad - bratysławski zamek
malowniczo położony na wysokiej skarpie nad Dunajem, panorama Starego Miasta,
Katedra św. Marcina; przy większej liczbie uczestników min. 35 osób możliwy rejs
statkiem po Dunaju
Nocleg w hotelu.
14.08.2011
niedziela
godz.8:00 śniadanie; wykwaterowanie z hotelu
Konkursy w skokach przez przeszkody, w tym najważniejszy konkurs zawodów
GRAND PRIX
Wyjazd z Bratysławy 15 min. po zakończeniu konkursów i dekoracji
15.08.2011
poniedziałek
ok. godz. 2:00 powrót do Wrocławia (róg ulic Dawida/Joannitów przy Dworcu PKS,
PKP)
CENA 498 ZŁ/OS.
Możliwa płatność w ratach

Cena obejmuje:
 Przejazd komfortowym autokarem lub busem (w zależności od liczby
uczestników)
 Transfery między miejscem rozgrywania zawodów a hotelem
 Zakwaterowanie w pokojach z łazienkami lub pokojach typu studio
(w zależności od liczby uczestników) – 2 noclegi; 2 x śniadanie
 Opieka pilota
 Ubezpieczenie KL i NW
 Podatek VAT
 Wspaniałą atmosferę kibicowania zawodnikom

 Pamiątka kibica
Cena nie obejmuje:
 Bilety wstępu do odwiedzanych obiektów
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.

