TRASA HONU
Sobotní trať bude dlouhá cca 19 km a povede zvlněnou krajinou s různými přírodními překážkami. Obtížnost střední.
Pondělní trať bude vedena obdobným terénem, cca 18 km,
opět s různými přírodními překážkami. Obtížnost střední.

ORGANIZAČNÍ INFORMACE
Hosté, kteří nepojedou na koni, mohou doprovázet jezdce
pod naším vedením ve vlastních terénních vozech.
Cap jezdec *
Poplatek doprovod

1000 Kč/hon
400 Kč/hon

Vhodný oděv: červené nebo tmavé jezdecké sako.

PROGRAM
Pátek 6. listopadu 2015
Příjezd, ubytování, ustájení koní ve Všeticích, Benicích

Sobota 7. listopadu 2015 Všetice
11,00
12,00
15,30
19,00

registrace, občerstvení
odjezd (v průběhu honu piknik)
Halali a Curée, svačina
společenský večer s trubači RTMS

Společenský večer *
(zvěřinové menu a nealko nápoj nebo pivo)

600 Kč

Děti a mládež do 15 let sleva 50 %.*
Návštěva Prahy (Hubertova mše, oběd)

500 Kč

Ustájení ve Všeticích a Benicích (včetně podestýlky a sena)
- nutno rezervovat včas!
noc 350 Kč
Zapůjčení koně
(nutno rezervovat co nejdříve)

kůň/den 5000 Kč

Neděle 8. listopadu 2015 Praha
8,00
10,00
11,30
12,30
17,30

odjezd autobusem do Prahy
Hubertusová mše s trubači RTMS v Praze
Malá Strana, chrám sv. Mikuláše
oběd
procházka Prahou
(Hradčany, Strahovský klášter….)
společná večeře (à la Carte) v Praze
a jízda zpět do Všetic

Pondělí 9. listopadu 2015 Malčany
9,30
12,00
15,30

odjezd do Malčan, registrace
odjezd na hon
Halali a Curée, svačina, rozloučení

Účast na honu je pro jezdce i jejich doprovod na vlastní
nebezpečí! Na pořadateli nelze uplatnit žádné nároky na
náhradu škod.

UBYTOVÁNÍ
HOTEL VŠETICE/BENICE
Všetice: Tel.: 724 522 758, e-mail: hotel@vsetice.cz
Benice: Tel.: 724 054 267, e-mail: hrebcin@favory.cz
Cena

osoba/noc

700 Kč

Žádáme zdvořile o přihlášení do 30.10.2015, děkujeme.

VETERINÁRNÍ PODMÍNKY
Očkování dle platného očkovacího schématu SVS, tj. platné
schéma primovakcinace a poslední očkování ne starší 12 měsíců. Vyšetření krve koní na AIE - infekční anemii koní nesmí
být starší 6 měsíců a musí být zapsáno do průkazu koně.

