Program Dneva Kobilarne Lipica - 14. september 2014
Vstopnina:

Odrasli in upokojenci: 6,00 € na osebo
Otroci (5 – 15 let): 3,00 € na osebo
Vstopnina vključuje:

9.00-cca. 12.00
tekmovanje v spretnostni vožnji vpreg na hipodromu
10.00-14.30 in 17.00-18.00
sprehodi skozi kobilarno, ogledi Lipikuma – muzeja lipicanca, Galerije
Avgusta Černigoja in muzejske zbirke kočij
10.00-12.00
ogled treninga Lipiške klasične šole jahanja v pokriti jahalnici
ob 11.30, 12.30, 13.30
prikaz vpreganja konj
15.00-16.30

GALA KONJENIŠKA PREDSTAVA S POSEBNIMI GOSTI NA
HIPODROMU

• nastop Lipiške klasične šole jahanja
• predstavitev lipiških vpreg

• predstavitev plemenskih žrebcev Kobilarne Lipica

• predstavitev lipicanskih vpreg Združenja rejcev lipicanca Slovenije
• predstavitev konjeniške policije
• predstavitev kvadrilje Združenja rejcev lipicanca Slovenije
• posebni gostje: jahalna šola Epona iz Madžarske
• prihod in predstavitev črede lipicanskih plemenskih kobil z žrebeti
letnika 2014
Ostala plačljiva ponudba:

VOŽNJE S KOČIJO
10.00-13.00
vožnje s kočijo po lipiškem posestvu (14 €/15min - cena za 4 osebe)
DRUŽENJE S PONIJI IN LIPICANCI
10.00-13.00 in 14.00-17.00
poni jahanje za otroke, 10 €/15min
10.00-13.00 in 14.00-17.00
Valentinčkov program za starejše otroke 10 €/15min
10.00-13.00 in 14.00-18.00
predstavitev lipicanca “Kdo je konj” – stik s konjem: 10 €/30min na

osebo

Brezplačna ponudba:

DOŽIVETJE S TOYOTO
10.00-11.00
statična predstavitev vozil Toyota/Lexus
10.00-15.00 in 17.00-18.00
testne vožnje z vozili Toyota/Lexus
14.00-15.00
statična predstavitev vozil Toyota/Lexus
14.00-15.00
orientacijska vožnja s hibridi
JAPONSKI KOTIČEK
11.00-16.00
delavnica origamija
delavnica sušija
delavnica kaligrafije
delavnica čajne ceremonije
TRŽNICA IZDELKOV DOMAČE IN UMETNOSTNE OBRTI
Z EKO KOTIČKOM
10.00-18.00
Otroški program:

POSKOKČEV KOTIČEK
10.00-18.00
ustvarjalne delavnice, športni poligoni, igre, poslikava obraza, skakalni grad)
DEŽELA ZABAVNIH USTVARJALNIC
10.00-18.00
Pastirske igrice
Eko delavnica iz naravnih materialov - ekoDiDa
Angleščina za otroke, ustvarjalne delavnice in Demo urica
Eko delavnica iz odpadne embalaže
Hulahop zabava
13.00-14.30
Delavnica izdelovanja pravljičnega konjička - Bičikleta
GLEDALIŠČE IN PLES
10.30 - Predstava Otok Čin čun

11.00 - Plesna predstava Rdeča kapica s plesnim društvom Mavrica
11.15 – Plesne delavnice
12.15 - Lutkovna predstava Veseli oder otožnega klovna (Bičikleta)
TOYOTIN OTROŠKI KOTIČEK
10.00-17.00
vožnja z mini avtomobilčki
druženje z Dejanom Zavcem
Glasbe ni gos tje

13.00-14.30
Tinkara Kovač
17.00-19.00
Prizma
Nagradna igra

10.00-17.30
Lokostrelstvo in golf

10.00-10.45
abc šola lokostrelstva
11.00-11.45
abc šola golfa za odrasle in otroke

GOSTINSKA PONUDBA
10.00-20.00
Restavracija, letni vrt, pestra ponudba na prireditvenem prostoru
Brezplačno parkiranje!

Organizator prireditve:

Partner prireditve:

