VELKÁ LIVERPOOLSKÁ
STEEPLECHASE
LETECKÝ ZÁJEZD
termín: 10.04.2015 – 12.04.2015

14.990 Kč / osoba

Velká národní steeplechase je bezesporu nejslavnějším dostihem světa. Koná se každoročně v
dubnu na liverpoolském dostihovém závodišti Aintree. Steeplechase dostih měří 7200 metrů a
jezdci při něm musí zdolat celkem 30 překážek, včetně slavného Bechers Brooku.
Program zájezdu:
1. den Odlet z Prahy (Vídně) do Manchesteru. Po příletu individuální transfer do hotelu.
2. den Ráno odjezd vlakem z Manchesteru do Liverpoolu a následně do Aintree. V rámci přestupu je možné krátce
navštívit centrum Liverpoolu.
Velká Národní Steeplechase (Grand National) se koná 11.4. 2015.
Na programu dostihového den je celkem 7 překážkových dostihů. První dostih je plánován na 13:45. Velká
liverpoolská startuje v 16:15 jako 5. dostih v pořadí. Poslední dostih startuje v 17:35.
Po skončení dostihů cesta vlakem zpět do Manchesteru.
3. den V průběhu dne odlet z Manchesteru zpět do Prahy.
Cena zájezdu zahrnuje:
 Leteckou dopravu Praha - Manchester - Praha (včetně
všech tax a poplatků)
 1x vstupenku na dostihové závodiště Aintree (k stání)
 2x nocleh v hotelu 3* v Manchesteru
 Jízdenku na vlak Manchester - Liverpool / Aintree a zpět
Cena nezahrnuje:
 Místní dopravu v Manchesteru a v Liverpoolu.
 Služby průvodce CK
 Komplexní pojištění + 150 Kč
Možné příplatky, ubytování:
 1-lůžkový pokoj hotel 3*
 2-lůžkový pokoj hotel 4*
 1-lůžkový pokoj hotel 4*

+ 2890 Kč
+ 4290 Kč
+ 11290 Kč

Možné příplatky, vstupenky:
 Vstupenka Tattersalls Enclosure - stání
 Vstupenka West Tip – sezení
 Vstupenka Queen Mother – sezení
 Vstupenka Lord Sefton – sezení, dolní patro
 Vstupenka Lord Sefton – sezení, horní patro
 Vstupenka Princess Royal – sezení

+ 1290 Kč
+ 2290 Kč
+ 3390 Kč
+ 4390 Kč
+ 4690 Kč
+ 4990 Kč

Poznámka:
Vstupenka v základní ceně tzv. Steeplechase Enclosure: vstupenka k stání - nerezervovaná místa, bez přístupu
na předváděcí ovál "Parade Ring", možnost sázení.
Za příplatek je možné zajistit vstupenky vyšších kategorií:
Vstupenka Tattersalls: k stání - nerezervovaná místa blízko cílové oblasti, přístup na předváděcí ovál "Parade
Ring", přístup do Irského baru (Irish Bar), možnost sázení.
Tribuny Princess Roayal a Queen Mother: tribuny se nacházejí na cílové rovince poblíž cílové čáry. Nabízejí velmi
dobrý výhled na celou trať.
ONLINE REZERVACE ZÁJEZDU: http://www.slantour.cz/zajezdy/zobrazit/velka-liverpoolska-steeplechase-3-denni
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