
Balíček Cena Cena zahrnuje Termíny Balíček Cena Cena zahrnuje Termíny

1. "Základ" 1 600 Kč 3 loty (pátek - sobota - neděle) 1. "Základ" 1 400 Kč 2 loty (sobota - neděle)

2. "Základ Plus" 2 500 Kč
3 loty  - (pátek - sobota - neděle)                                                             

Ustájení - pouze seno, sláma, bez ošetřování/1 kůň/pobyt   
2. "Základ Plus" 1 800 Kč

2 loty  - (sobota - neděle)                                                             

Ustájení - pouze seno, sláma, bez ošetřování/1 kůň/pobyt   

Ubytování - 2 noci/3 dny                                                                 

Ustájení - pouze seno, sláma, bez ošetřování/1 kůň/pobyt                

3 loty -  (pátek - sobota - neděle)                                                                                     

Více v p řiloženém programu!

Ubytování - 1  noc/2 dny                                                                 

Ustájení - pouze seno, sláma, bez ošetřování/1 kůň/pobyt                

2 loty -  (sobota - neděle)                                                                                     

Více v p řiloženém programu!
Stravování                                                                                            
Pátek - lehká dopolední svačina, oběd, večeře                                       

Sobota -  snídaně, oběd, večeře                                                             

Neděle - snídaně, oběd

Stravování                                                                                                                                
Sobota -  snídaně, oběd, večeře                                                             

Neděle - snídaně, oběd

4. "Komplet Plus" 2 300 Kč

Cena pouze  pro účastníky, kteří si zakoupili balíček a chtějí si 
dokoupit lot pro dalšího koně!                                                               
3 loty - (pátek - sobota - neděle)                                          

Ustájení - pouze seno, sláma, bez ošetřování/1 kůň/pobyt   

4. "Komplet Plus" 1 600 Kč

Cena pouze  pro účastníky, kteří si zakoupili balíček a chtějí 
si dokoupit lot pro dalšího koně!                                                               
2 loty - (sobota - neděle)                                                   

Ustájení - pouze seno, sláma, bez ošetřování/1 kůň/pobyt   

5. Divácká vstupenka 200 Kč Rodinný příslušníci mají jako divák vstup zdarma! 5. Divácká vstupenka 200 Kč Rodinný příslušníci mají jako divák vstup zdarma!

Balíček Cena Cena zahrnuje Termíny Název Cena Popis Pozn.

1. "Základ 1hod" 4 950 Kč
3 loty po 1hod (pátek - sobota - neděle)                                             

1lot/1650Kč
1. DOZOR 200 Kč

/dítě/den. Dozor nad nezletilými v rámci jednotlivých 

soustředění. V případě zájmu kontaktujte Barboru Liškovou - 

barbora@la-boheme.cz.

2. "Základ 1/2hod" 2 700 Kč
3 loty po 1hod (pátek - sobota - neděle)                                             

1lot/900Kč
2. SNÍDANĚ 60 Kč

Pokud nemáte součástí balíčku, je potřeba si snídani 

objednat na barbora@la-boheme.cz

3 600 Kč

CENÍK SOUSTŘEDĚNÍ                                                                                                         
JEZDECKÝ AREÁL ZDUCHOVICE 2011

"Komplet"                      2 500 Kč

JOHN LEDINGHAM OSTATNÍ SLUŽBY

"Komplet"                      3.

Jezdecký Areál Zduchovice
Zduchovice 65 

262 63  Kamýk na Vltavou

info@kone-zduchovice.cz
+420 737 266 641

JAROSLAV JINDRA OLEKSANDR ONOPRYENKO

28.-30.1.                                                             

12.-13.2.          

--------        

26.-27.2.        

--------         

12.-13.3.

3.

1lot/900Kč objednat na barbora@la-boheme.cz

3. "Základ Plus" 5 300 Kč
3 loty  - (pátek - sobota - neděle)                                                             

Ustájení - pouze seno, sláma, bez ošetřování/1 kůň/pobyt   
3. MENU - OBĚD 140 Kč

Vždy polévka + hlavní jídlo.                                                         

Pokud nemáte součástí balíčku, je potřeba si samotné menu 

objednat na barbora@la-boheme.cz

Ubytování - 2 noci/3 dny                                                                 

Ustájení - pouze seno, sláma, bez ošetřování/1 kůň/pobyt                

3 loty -  (pátek - sobota - neděle)                                                                                     

Více v p řiloženém programu!

4. MENU - VEČEŘE 140 Kč

Vždy polévka + hlavní jídlo.                                                         

Pokud nemáte součástí balíčku, je potřeba si samotné menu 

objednat na barbora@la-boheme.cz

Stravování                                                                                            
Pátek - lehká dopolední svačina, oběd, večeře                                       

Sobota -  snídaně, oběd, večeře                                                             

Neděle - snídaně, oběd

5. VIDEO 90 Kč
Video, které je zároveň použito při večerních diskuzích s 

trenéry a následně zasláno poštou na fakturační adresu.

5. "Komplet Plus" 4 350 Kč

Cena pouze  pro účastníky, kteří si zakoupili balíček a chtějí si 
dokoupit lot pro dalšího koně!                                                               
3 loty - (pátek - sobota - neděle)                                          

Ustájení - pouze seno, sláma, bez ošetřování/1 kůň/pobyt   

6. "VIP" 3 900 Kč
Cena pouze  pro jezdce, kteří mají celoro čně ustájené kon ě 
v Jezdeckém areálu Zduchovice!                                                                                         
3 loty - (pátek - sobota - neděle)                 

7. Divácká vstupenka 500 Kč Rodinný příslušníci mají jako divák vstup zdarma!

"Komplet"                      

SLEVY (slevy se nesčítají)                                                                                                                                                   

Pro stále klienty - 5% (NEVZTAHUJE SE NA CENOVÝ BALÍČEK "VIP"!)                                                                     

Při objednání 2 a více soustředění (PLATNÉ POUZE PRO CENOVÝ BALÍČEK "KOMPLET") - 8%

Více informací na jednotlivá soustředění naleznete v programu daného soustředění na www.kone-

zduchovice.cz v sekci Kalendář akcí nebo Jezdecká škola.

WWW.KONE-ZDUCHOVICE.CZ

4. 5 900 Kč 4.-6.3.


