Lovas
aktivitások

a Kincsem Parkban

1. Sulky kocsikázás
Az érdeklődők felülhetnek egy verseny sulkyra 4-5 perces váltásokkal,
melynek során kicsit beleélhetik magukat a hajtók szerepébe. Rövid
kocsikázás a pálya egy nem használt részén.

A program ára:
40.000 Ft+Áfa/óra/ló
(A program hossza kb. 1 óra, 15 – 25 fős csoportoknak ajánljuk,
akár több lóval is.)

2. Versenyszimuláció,

az örök emlék

A program keretében a vendégek beülhetnek egy két üléses sulkyba
és kipróbálhatja egy profi hajtó segítségével az ügetőhajtást és a versenyzést. A futamot a Kincsem Park hivatalos startautójával indítjuk el.
Minimum 4, maximum 8 kocsi lehet egy mezőnyben egyszerre.
A versenyben nem résztvevő vendégek pedig megtippelhetik, hogy
melyik ló vagy kolléga fogja megnyerni a versenyt. Igény esetén a
lovak fantázia nevet viselnek a futamban és úgy is futnak a verseny
közvetítése során (pl.1. Telekom, 2. KKV, 3. Pillangó,4. Feltöltő kártya
stb.) A verseny neve megkapja a rendezvény nevét.

A program ára:
60.000 Ft+Áfa/fogat
(Az ár tartalmazza a hajtó munkadíját, a fogat és a ló bérleti költségét, a
pálya használati díjat. Esti program esetén lovanként 5.000 Ft számolunk fel a versenypálya kivilágítására.)

3. Bemutatóverseny

profikkal

A versenyben résztvevő ügetőlovak és hajtóik elhozzák egy ügetőverseny hangulatát. Míg zajlik a verseny, Önök a tribünön izgalhatnak
kedvecük sikeréért. A vendégek a futam előtt megtippelhetik, hogy
melyik ló fogja megnyerni a versenyt. Igény esetén a lovak fantázia
nevet viselnek a futamban és úgy is futnak a verseny közvetítése során
(pl.1. Telekom, 2. KKV, 3. Pillangó,4. Feltöltő kártya stb.) A verseny
neve megkapja a rendezvény nevét.

A program ára:
50.000 Ft+Áfa/fogat
(Az ár tartalmazza a hajtó munkadíját, a fogat és a ló bérleti költségét, a
pálya használati díjat. Esti program esetén lovanként 5.000 Ft számolunk fel a versenypálya kivilágítására.)

A versenyszímuláció és a profik
versenyéhez rendelhető
egyéb szolgáltatások
Versenyszímuláció közvetítés és felvétel
A futamról igény esetén dokumentációs jellegű két kamerás HD minőségű felvétel készül. A versenyt a kivetítőn és a monitorokon sugározzuk. A felvételt az esemény után a megrendelő által biztosított
adathordozón HD minőségben átadjuk.

A közvetítés és a felvétel ára:
275.000 Ft+Áfa
(a program megvalósulása esetén külön számlás elszámolás)

Tudjon meg többet a lovakról
A lóverseny múltjáról, jelenéről és jövőjéről, a lóversenyfogadásról
szakképzett és nagy tapasztalattal rendelekző műsorvezető tart igény
esetén rövidebb - hosszabb előadást. Érdekes lovakról és lovasokról
sztorizik fogyasztható formában. A versenyek idején segít eligazodni a
fogadásokban, majd a szimulációs versenyt leközvetíti, igény szerint
áll a vendégek rendelekzésére.

A lóverseny kommentátor napi díja:
75.000 Ft+Áfa,
(a program megvalósulása esetén külön számlás elszámolás)

4. Agárverseny

bemutató

A fővárosban egyedülálló újdonság 2015-től. Angol agarak bemutató versenye 400 méteres távon. A versenyagarak startgépből indulva, profi versenypályán versenyeznek a győzelemért. Vajon ki lesz a
leggyorsabb a starthoz álló agarak közül. Maximális létszám 6 agár.
Tippeljék meg a nyerőt!

A program ára:
150.000 Ft+Áfa

5. Fogadó bón a

vendégeknek

Kincsem+ tuti
Tétre, helyre, befutóra
Minden nap előre láthatóan 12:00-tól egészen 18:00-ig 15 percenként
nemzetközi galopp és ügető futamokat közvetítünk, de vannak olyan
péntekek, amikor este is. Az első verseny előtt a Kincsem Park szakkommentátora röviden bemutatja a parkot, illetve bevezeti a vendégeket a lóverseny fogadás misztikusnak hitt világába. A fogadóbónnal
rendelkező vendégek ezek leadásával tehetik meg életük első lóversenyfogadását, mellyel akár komoly összeget is nyerhetnek.
A Kincsem+ Tuti játékkal pedig minimum napi 600 millió

Szeretettel
várjuk!
K i nc se m Pa r k

forintot nyerhetnek. Legyenek milliomosok a Kincsem Parkban!
Az ajánlat része személyenként 2 db 300 Ft értékű fogadó bón
a tét és helyjátékra, valamint egy Kincsem+ tuti bón és a napi
versenyprogram.

A program ára:
2.290 Ft+Áfa/fő

