Cennik Zakład Stado Ogierów Książ na rok 2020

1. JAZDA KONNA











Jazda w grupie – 35 zł
Jazda w terenie – 45 zł
Jazda na lonży – 50 zł
Karnet na 10 jazd – 290 zł
Jazda indywidualna – 70 zł
Hipoterapia – 60 zł (30 minut)

2. PRZYJĘCIA URODZINOWE DLA DZIECI (MIN.15 OSÓB)




30 zł/os (od poniedziałku do czwartku),
35 zł/os (w piątki),
40 zł/os (od soboty do niedzieli).


3. WYNAJEM BRYCZEK


 Wynajem bryczki turystycznie (4 osoby) – 240 zł za 45 minut
 Wynajem tramwaju (12 – 15 osób) - 280 zł za 45 minut
 Wynajem bryczki na wesele – 350 zł za godzinę*

*czas naliczany jest w pełnych godzinach, od początku pierwszego do kooca ostatniego kursu
(wliczając dojazd, przerwy i postoje) na rzecz wynajmującego.
4. ORGANIZACJA OGNISKA








Zorganizowanie ogniska na hipodromie (do 10 osób) – 200 zł
Zorganizowanie ogniska na hipodromie (powyżej 10 osób) – 200 zł plus 10 zł od
każdej osoby powyżej 10

5. ZWIEDZANIE
 10 zł - osoby dorosłe
 5 zł – dzieci, młodzież szkolna i emeryci
 Z Kartą Dużej Rodziny – 10% 

 ZWIEDZANIE Z PRZEWODNIKIEM 



50 zł – przewodnik grupa do 15 osób
100 zł – przewodnik obcojęzyczny dla grup

Zwiedzanie z przewodnikiem (Grupa powyżej 15 osób)




normalny 15 zł/osoby
ulgowy 10 zł/osoby

7. PARKING




15 zł parking na terenie Stada (jednorazowa opłata za cały dzieo, tylko
samochody osobowe)
 15 zł parking przy Piastów Śląskich - samochód osobowy (opłata za cały dzieo)
 10 zł parking przy Piastów Śląskich - motor (opłata za cały dzieo)
 25 zł parking przy Piastów Śląskich - bus (opłata za cały dzieo)
 40 zł parking przy Piastów Śląskich - autobus (opłata za cały dzieo)
 25 zł parking przy Piastów Śląskich - kamper (opłata za każdą rozpoczętą dobę)

Cennik nie dotyczy imprez masowych np. Majówka, Festiwal Tajemnic

7. WYNAJEM TERENU
 Wynajem hipodromu dla grup do 50 osób – 1100 zł
 Wynajem hipodromu dla grup powyżej 50 osób – cena ustalana indywidualnie**
 Wynajem terenu wokół Stada – cena ustalana indywidualnie **



** Cena uzależniona od wielkości wynajmowanego terenu oraz liczby uczestników
8. OFERTA DLA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ I PRZEDSZKOLI







Przejazd wozami biesiadnymi, zwiedzanie z przewodnikiem zabytkowych stajni,
ognisko - 19 zł/os.
Przejazd wozami biesiadnymi lub ognisko, zwiedzanie z przewodnikiem zabytkowych
stajni - 15 zł/os.
Przejazd wozami biesiadnymi, zwiedzanie z przewodnikiem zabytkowych stajni,
oprowadzanka na koniu – 22 zł/os


*** dotyczy grup powyżej 15 osób, na każde 10 osób jeden opiekun wstęp wolny
9. OFERTA DLA GRUP ZORGANIZOWANYCH






Przejazd wozami biesiadnymi, zwiedzanie z przewodnikiem zabytkowych stajni,
ognisko - 40 zł/os. (grupa min. 10 osób)



Nauka powożenia zaprzęgami jednokonnymi – cena ustalana indywidualnie
(wyłącznie po wcześniejszej rezerwacji)




Organizacja pokazów zaprzęgowych, jeździeckich – cena do uzgodnienia
Organizacja imprez integracyjnych – cena do uzgodnienia



10. PENSJONAT DLA KONI











wynajem boksu bez wyżywienia do 5 dni - 50,00 zł/doba
wynajem boksu z wyżywieniem do 5 dni – 60 zł/doba
wynajem boksu bez wyżywienia 6 - 14 dni – 40 zł
wynajem boksu z wyżywieniem od 6 - 14 dni – 50 zł/doba
Umowa na pensjonat dla konia ( powyżej 14 dni) - 25 zł/doba
klacz do stanówki – 25 zł /doba
konie w Zakładzie Treningowym - zgodnie z umową podpisaną z PZHK

11. PENSJONAT DLA KONI WRAZ Z TRENINGIEM




Pensjonat + trening – 1000 zł/miesiąc
Pensjonat + przygotowanie do pracy w zaprzęgu – 2000 zł/miesiąc
Pensjonat + trening zaawansowany 2500 zł /miesiąc

* Kwoty podane w cenniku są kwotami brutto

