
Wycieczka na kwalifikacje (korung) ogierów holsztyńskich w Neumunster 
Prezentacja ogierów Klatte, Sprehe i Bockmann 

Zwiedzanie stada ogierów w Celle lub Moritzburg 

Termin: 2-5 listopada 2017 

 

 

Program wycieczki: 

 
2 listopada, Czwartek 
Wyjazd z Krakowa do Hamburga. Odbiór uczestników na trasie austostray A4 w Katowicach, Opolu i Wrocławiu. 
Nocleg w Hamburgu lub Lubece. 
 
3 listopada, Piątek  

Wyjazd do Neuminster (70km) na kwalifikowanie ogierów (to będzie drugi dzień kwalifikacji). 
Powrót do hotelu i zwiedzanie Hamburga (autokarem) potem wyjście do centrum na wspólną kolację 
 
4 listopada, Sobota 

Wyjazd do stajni prywatnych hodowców i właścicieli ogierów Klatte, Bockmann i Sprehe (okolice Oldenburga). 
Nocleg w Bremie, wieczorne wyjście do centrum miasta. 
 
5 listopada, Niedziela 

Powrót do Krakowa przez Wrocław, Opole, Katowice. 
Po drodze zwiedzanie stada ogierów w Celle lub Moritzburgu (w zależności, z którym stadem uda się ustalić 
lepszy program zwiedzania) 
 
Koszt wycieczki: 1200zł od osoby i obejmuje: 

przejazdy, noclegi (ze śniadaniem), ubezpieczenie i bilet wstępu na kwalifikowanie ogierów w Neuminster. 
 
Zachęta dla hodowców: rabat minimum 20% na ofertę nasienia mrożonego ogierów Sprehe. 
W zależności od ilości chętnych będziemy negocjować dodatkowe rabaty. Decyzję o kupnie będzie trzeba podjąć 
do końca listopada 2017 (nie na miejscu podczas wizyty), wysyłka w wybranym terminie wiosną 2018. 
 
Podczas zgłoszenia wymagana będzie wpłata zaliczki w kwocie 300 zł w terminie do 30 września2017, potem 
reszta kwoty 900zł w terminie do 25 października. 
 
Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania wycieczki w związku z niewystarczającą ilością chętnych.  
W takiej sytuacji zaliczka będzie niezwłocznie zwrócona na konto nadawcy (zgłaszającego) 
 
Gorąca prośba do zdecydowanych o zgłoszenie w celu zarezerwowania odpowiedniej ilości miejsc  
w hotelach w Hamburgu i Bremie oraz autobusu (36, 46, 56 miejsc). 
 
W czasie wycieczki będzie okazja nie tylko do poznania nowych miejsc i ludzi, ale również do porozmawiania  
nt. sposobów promocji naszej hodowli i pogłębienia współpracy pomiędzy hodowcami i użytkownikami koni 
(zarówno uprawiających jeździectwo amatorsko, jak i jeźdców profesjonalnych). 

 
 
 
Organizator: 
 

PHU Benedykt Ślązak 
ul. Wiejska 27 
42-680 Tarnowskie Góry 
kom. 603 876 882, e-mail: bslazak@gmail.com 


