
Mistrzostwa Świata Młodych Koni 
LANAKEN 23.09 – 25.09.2011 

 
BELGIA 

23.09.2011 piątek 
godz. 22:00 wyjazd z Poznania (Dworzec letni vis a vis Dworca Głównego PKP) 
* możliwość wyjazdu z innych miast Polski za dodatkową opłatą; informacje 
u organizatora pod nr tel. 668 140 941 
 
24.09.2011 sobota 
godz. 9:00   przyjazd do Lanaken, krótki odpoczynek po podróży na śniadanie 
godz. 10:00 – 19.00 
Konkursy dla koni 5-letnich, 6-letnich, 7-letnich oraz GP dla koni starszych w ramach 
rozgrywania Mistrzostw Świata Młodych Koni oraz Zawody w Skokach przez 
Przeszkody dla uznanych reproduktorów z całego świata w stadninie Zangersheide. 
Jest to najlepsza stadnina koni sportowych na świecie, z której pochodzą takie 
gwiazdy parkurów, jak: Ramiro Z, Ratina Z, Aloube Z, Alme Z czy Carthago Z. 
Jednocześnie aukcja źrebiąt wyhodowanych w tej stadninie oraz uznawanie ogierów 
trzyletnich. 
Przejazd do hotelu 15 min. po zakończeniu konkursów. Zakwaterowanie 
 
25.09.2011  niedziela  
Godz. 10:00 – 19.00 
Finały konkursów dla koni 5-letnich, 6-letnich, 7-letnich oraz GP dla koni starszych  
w ramach rozgrywania Mistrzostw Świata Młodych Koni oraz Zawody w Skokach 
przez Przeszkody dla uznanych reproduktorów z całego świata w stadninie 
Zangersheide. Udział ponad 150 koni, które rywalizują w różnych kategoriach 
wiekowych. 
 
Wyjazd z Lanaken 30 min. po zakończeniu konkursów i dekoracji 
 
26.09.2011  poniedziałek 
ok. godz. 6:00 powrót do Poznania (Dworzec letni vis a vis Dworca Głównego 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) – 1 nocleg;  
� Opieka pilota  
� Ubezpieczenie KL i NW 
� Podatek VAT 
� Wspaniałą atmosferę kibicowania polskim zawodnikom 
� Pamiątka kibica 

 
Cena nie obejmuje: 
� Wyżywienia  
 

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. 
 


