Parforsní hony v Čechách
Jan Vedral, Václav Vydra
a
Johannes Lobkowicz
si Vás dovolují jako pánové honu pozvat

na parforsní hony ve dnech 8. – 10. října 2015
do Drahenic
se smečkou Asbach Foxhounds e.V.
(pořadatel)

Organizační informace Drahenice
Hosté, kteří nepojedou na koni mohou doprovázet hon pod naším vedením ve vlastních vozech.
Cap jezdec*
Děti a mládež do 18 let 50% sleva
Poplatek doprovod na den*
*včetně občerstvení
Společenský večer, cena za osobu včetně dopravy z hotelu do Drahenic a zpět

2.000,- Kč

800,- Kč

1 500,- Kč

Ustájení (rezervace s ubytováním) ve stáji hotelu Equitana

500,- Kč/den/box

Zapůjčení koně, kůň/ den
pro velmi omezený počet hostů rezervujte prosím co nejdříve
** bez nákladů na ustájení

5.000,- Kč**

Jezdci musí předložit při registraci průkaz koně. Koně musí mít všechna předepsaná očkování
a vyšetření - viz zadní strana přihlášky!

Parforsní hony v Drahenicích
Ve čtvrtek pojedeme asi 25 km mírně zvlněnou krajinou s přírodními skoky a částečně i náročnými
překážkami. Také v sobotu bude mít trasa 25 km s podobnými překážkami.
Druhý lot bude trochu pomalejší, podél překážek, které lze vždy objet.
Vhodný oděv - červené nebo tmavé jezdecké sako.
Program
středa 7.10.2015
čtvrtek 8.10.2015

15.00 Vyjížďka na koních
od 10.00
11.00
12.00
15.30
19.00

pátek 9.10.2015
sobota 10.10.2015

neděle 11.10.2015

Registrace a malé občerstvení v Martinicích
Příprava na odjezd do Drahenic, sedlání koní
Nástup v zámeckém parku, odjezd
Halali a Curée v parku, následuje občerstvení v Martinicích
Společná večeře v hotelu Equitana
Volný den

od 10.00
11.00
12.00
15.30
20.00

Registrace a malé občerstvení v Martinicích
Příprava na odjezd do Drahenic, sedlání koní
Nástup v zámeckém parku, odjezd
Halali a Curée v parku, následuje občerstvení v Martinicích
Společenský večer v konírně zámku Drahenice
Odjezd

Žádáme zdvořile o přihlášení do 30. 9. 2015
Kontakt:
Petra Jánská, 39701 Písek, Roháčova 268/18
petra@jansky.eu | Tel.: 00420 602 102 609 / Fax: 00420 318 429 990
Asbach Foxhounds e.V. (pořadatel)
Pořadatel upozorňuje, že terén je nebezpečný. Zúčastnit se lze pouze na základě znalosti tohoto nebezpečí.
Je třeba dbát pokynů, které dá Fieldmaster! Pořadatel a účastníci sobě ručí u věcných škod pouze v případě úmyslu nebo nedbalosti. Každý účastník se postará o vhodné pojištění odpovědnosti pro sebe a svého
koně. Ochranná přilba je povinná, ochrannou vestu vřele doporučujeme.
Na pořadateli nelze uplatnit nároky na náhradu škod.

Ubytování Drahenice
Prosíme všechny hosty, aby si ubytování v hotelu zajistili sami.
Boxy pro koně rezervujte s ubytováním.
Doporučujeme včas rezervovat:
Equitana Hotel Resort (3 km od Drahenic)
Martinice 1, 262 72 Březnice
Tel.: 00420 318 695 318 / Fax: 00420 318 695 321
e-mail: provoz@equitana.cz
www.equitana.cz

