Światowy Festiwal Jeździecki CHIO Aachen
15.07 – 17.07.2011
NIEMCY
15.07.2011 piątek
godz. 18:00 wyjazd w Warszawy (Pałac Nauki i Kultury, parking Multikino)
* możliwość wyjazdu z innych miast Polski za dodatkową opłatą; informacje
u organizatora pod nr tel. 668 140 941
16.07.2011
sobota
godz. 8:00
przyjazd do Aachen, krótki odpoczynek po podróży na śniadanie
Konkursy skoków przez przeszkody wg propozycji
Program dzienny:
• 9:15 / 14:15 Finał konkursu młodych koni.
• 10:30 Finish przebiegu próby terenowej WKKW na głównym hipodromie
• 15:30 Konkurs skoków z natychmiastową rozgrywką.
Program wieczorny godz. 19:00 – 23:00:
• 19:00 Konkurs derby
• 20:30 Konkurs z udziałem najlepszych jeźdźców „Best of Champions”
• 21:40 Konkurs z Jokerem
Konkursy ujeżdżenia wg propozycji
Program dzienny:
• 8:30 Grand Prix Special CDIO
• 15:00 Grand Prix Młodych Koni
Program wieczorny:
• 19.00 Intermediate I
• 21:30 Grand Prix Freestyle to Music CDI
Przejazd do hotelu 15 min. po zakończeniu konkursów. Zakwaterowanie
17.07.2011
niedziela
Godz. 10:00 – 19.00
Konkursy skoków przez przeszkody wg propozycji
• 12:00 Konkurs szybkości
• 15:00 ROLEX GRAND PRIX
18:50 UROCZYSTA PREZENTACJA EKIP NARODOWYCH w dyscyplinach
rozgrywanych podczas CHIO Aachen: skoki przez przeszkody, ujeżdżenie, WKKW,
powożenie z udziałem znanych osób ze świata polityki, mody, filmu, muzyki.
Wyjazd z Aachen 10 min. po zakończeniu prezentacji
18.07.2011
poniedziałek
ok. godz. 10:00 powrót do Warszawy (Pałac Nauki i Kultury, parking Multikino)
CENA 568 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 najlepszym zawodnikom na świecie

 Pamiątka kibica
Cena nie obejmuje:
 Wyżywienia
 Biletów wstępu dostępnych w dniu rezerwacji. Decyduje czas złożenia
zamówienia na wyjazd.
Skoki:
- sobota program dzienny: 15 euro – miejsca stojące; 18 euro, 28 euro, 45 euro, 70 euro
miejsca siedzące na trybunach
- sobota program wieczorny: 15 euro – miejsca stojące; 18 euro, 28 euro, 45 euro, 70
euro miejsca siedzące na trybunach
- niedziela: 15 euro – miejsca stojące, 135 euro – miejsce siedzące na trybunie głównej
Mercedes Benz
Istnieje opcja wykupienia biletu na 2 dni z miejscem na trybunie głównej Mercedes Benz
w cenie 235 euro/os.
Ujeżdżenie:
- sobota program dzienny: 15 euro – miejsca stojące; 25 euro - miejsca siedzące na
trybunach
- sobota program wieczorny: 15 euro – miejsca stojące; 25 euro - miejsca siedzące na
trybunach
- niedziela: bilety na główny konkurs Grand Prix Kur CDIO zostały wyprzedane

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.

