Lovas
aktivitások

A KINCSEM PARKBAN

1. Ügetőkocsi

kipróbálása
A vendégek beülhetnek egy kétüléses ügetőkocsiba (sulky) és
egy profi hajtó mellett megtapasztalhatják, hogy milyen érzés egy
ügetőkocsiban utazni, versenyezni. Egy fő kb. 5 percet tölt a kocsin,
amely a lóversenypályán lassú ügetéssel közlekedik.
A programot 15-25 fős csoportoknak ajánljuk. Egy fogat esetén
a program hossza körülbelül 1 óra. A programhoz több fogat is
rendelhető.

A program ára:
45 000 Ft + áfa/óra/fogat

2. Profi ügetőverseny
1. Verseny szimuláció ügetőkocsiban
Az érdeklődőknek lehetőségük van kipróbálni egy valós ügetőversenyt.
Az „ügetőkocsi kipróbálásához” hasonlóan itt is kétüléses
versenykocsikba szállnak be a vendégek, de a versenyszimulációnál
a teljes versenyt a kocsiban izgulhatják végig.

A program ára:
70 000 Ft + áfa/fogat

2. Bemutatóverseny profikkal
A Kincsem Parkban lehetőség van profi, a megrendelőnek és
vendégeinek dedikált ügetőverseny rendezésére. A vendégek
megtippelhetik a verseny győztesét, majd az étteremből vagy a
lelátóról izgulhatják végig a versenyt.

A program ára:
60 000 Ft + áfa/fogat
(Tartalmazza a lovas fogatok és hajtók munkadíját, a ló használati díját.)

3. Profi ügetőversennyel kapcsolatos egyéb
információk
•
•

Minimum 4, maximum 8 fogat versenyezhet egyszerre.
A verseny hivatalos elnevezését megadhatja a megrendelő. pl.
MOL DERBY

•

A versenyen induló fogatok elnevezését megadhatja a
megrendelő (Pl. 1. versenyző: „Feltöltőkártya”, 2. versenyző:
„Mobiltelefon”, 3. versenyző: „Tablet”, 4. versenyző:
„Mobilnet” stb.).

•

Sötétedés után a pálya kivilágítására fogatonként 5 000 Ft-os
áramdíjat számítunk fel.

Profi ügetőversenyhez
rendelhető egyéb
szolgáltatások
Szakkomentátor
A bemutatóversenyhez rendelhető profi szakkommentátor, aki a
verseny előtt információkkal látja el az érdeklődőket, a versenyt
közvetíti, majd a verseny után is a válaszol a felmerülő, versennyel,
versenyszervezéssel kapcsolatos kérdésekre.

A verseny szakkomentátori díja:
75 000 Ft + áfa,
(A program megvalósulását követően külön kerülelszámolásra.)

Filmfelvétel
A

bemutatóversenyhez

rendelhető

filmfelvétel,

gyakorlott

operatőreink két db Full HD kamerával rögzítik a versenyt. A futamot
a pálya közepén lévő nagyméretű LCD kijelzőn és a Kincsem Park
televízióin, monitorjain is követhetik a nézők. A felvételt a verseny
napján átadjuk a megrendelőnek.

A közvetítés és a felvétel ára:
245 000 Ft + áfa
(A program megvalósulását követően külön kerül elszámolásra.)

3. Agárverseny

bemutató

A fővárosban egyedülálló újdonság az angol agarak bemutató
versenye. A versenyeket tavasztól őszig rendezzük. A versenyagarak
startgépből indulva, profi versenypályán, 200 m-es távon
versenyeznek a győzelemért. A nézők megtippelhetik a futam
nyertesét. Maximálisan 6 agár versenyezhet.

A program ára:
180.000 Ft + áfa.

4. Fogadó bón a

vendégeknek

„Tétre, helyre, befutóra…”
Minden nap délután és este, 15 percenként nemzetközi galopp és
ügető futamokat közvetítünk. Az első verseny előtt a Kincsem Park
szakkommentátora röviden bemutatja a parkot, illetve bevezeti a
vendégeket a lóversenyfogadás világába. A vendégek a fogadó
bónjuk leadásával kockázat nélkül fogadhatnak, mellyel akár komoly
pénzt is nyerhetnek.
Az ajánlat része személyenként 3 db 300 Ft értékű fogadó bón, az
aznapi versenyprogram, fogadókasszából történő kiszolgálás és

Szeretettel
várjuk!
K I NC SEM PA R K

szakmai segítség a fogadásokhoz.

A program ára:
2 290 Ft + áfa/fő

