CENIK 2016

OSNOVNI PROGRAMI


VSTOPNINA V KOBILARNO LIPICA
 vključuje:
 voden ali samostojni ogled
 ogled najstarejšega hleva – Velbance s predstavniki vseh klasičnih linij lipicanskih
žrebcev
 ogled muzeja lipicanca – Lipikum
 ogled muzeja kočij
 ogled Galerije Avgusta Černigoja
 dostop do zgodovinskega jedra z Graščino
 dostop do Kraške hiše
 dostop do Doline Lurške Matere Božje in cerkvice Sv. Antona Padovanskega
 dostop do pašnikov, drevoredov, parkov in urejenih sprehajalnih poti (okoli 5 km)
 dostop do drugih naravnih in kulturnih znamenitosti Lipice (kal, ledenica, vodnjak,
suhozid…)

Obiskovalec:
Odrasli
Otroci (0–5 let)
Otroci, dijaki (6–18 let)
Študentje
Družinska vstopnica (do 3 otroci, do 2 odrasla)

Cena: (vstopnina, individualni)
16,00 €
1,00 €
8,00 €
12,00 €
44,00 €

Dodatek za individualno vodenje v izbranem jeziku (SLO, ANG, IT, NEM, FR, HR): 100,00 €.



PREDSTAVA LIPIŠKE ŠOLE KLASIČNEGA JAHANJA

Obiskovalec:
Odrasli
Otroci (0–5 let)
Otroci, dijaki (6–18 let)
Študentje
Družinska vstopnica (do 3 otroci, do 2 odrasla)

Cena skupaj:(vstopnina + predstava,
individualni)
23,00 €
1,00 €
12,00 €
18,00 €
59,00 €



URADNI TRENING LIPIŠKE ŠOLE KLASIČNEGA JAHANJA

Obiskovalec:
Odrasli
Otroci (0–5 let)
Otroci, dijaki (6–18 let)
Študentje
Družinska vstopnica (do 3 otroci, do 2 odrasla)



Cena: (vstopnina, individualni)
21,00 €
1,00 €
10,00 €
16,00 €
53,00 €

VSTOPNINA V PARK (9.00–18.00)
 vključuje:
 dostop do otroškega igrišča
 dostop do kala in ledenice
 dostop do Muzeja kočij
 dostop do letnega vrta

Obiskovalec:
Odrasli
Ostali
* Med 18.00 in 22.00 uro je vstop v park brezplačen.



Cena: (vstopnina, individualni)
3,00 €
brezplačno

LETNE VSTOPNICE – individualni, odrasli in družinska

Vrsta vstopnice:
Osnovna (vključuje letno vstopnino)
Zlata (vključuje letno vstopnino, ogled predstav, uradnih
treningov ter popuste in dodatne ugodnosti)
Družinska (vključuje letno vstopnino, do 3 otroci, do 2
odrasla)

Cena:
50,00 €
75,00 €
120,00 €

DODATNI PROGRAMI (z doplačilom ob nakupu vstopnice)


VOŽNJA S KOČIJO

Majhna kočija / trajanje
15 minut
30 minut
60 minut

(do 4 osebe)
20,00 €
30,00 €
50,00 €

Velika kočija / trajanje
15 minut
30 minut
60 minut

(do 7 oseb)
30,00 €
40,00 €
70,00 €

Poročna kočija / trajanje
60 minut



OTROŠKI IN DRUŽINSKI PROGRAMI

Program:
»Kdo je konj?«
Družinski program
Rojstni dan v Lipici

Poni jahanje



(2 osebi)
120,00 €

Trajanje:
45 minut / (2 – 7 oseb)
60 minut /4 osebe
(spoznavanje lipicanca, vožnja s kočijo)
1,5 ure (skupina 2-10 otrok)
2 uri (skupina 10-20 otrok)
(spoznavanje lipicanca/ spoznavanje ponijev,
vožnja s kočijo)
15 minut

Cena:
15,00 €/osebo
60,00 €/družino
15,00 €/otroka

10,00 €/otroka

JAHALNI PROGRAMI

Program:
Terensko jahanje

Trajanje:
90 minut

Tedenski program

7 dni

Cena:
61,00 €/osebo (z vključeno
vstopnino)
382,00 € (z vključeno
vstopnino)

Slovenske šolske skupine:
Program:
Vstopnina z vodenim ogledom
Uradni trening lipiške šole
klasičnega jahanja
Predstava lipiške šole klasičnega
jahanja
Program spoznajmo Lipico

Osnovna šola

Srednja šola

5,50 €
7,00 €

7,65 €
8,50 €

8,50 €

11,90 €

8,00 €

10,00 €

Personalizirani in drugi produkti ter ponudbe:
Cene se opredelijo na osnovi zahtevnosti, želja in potreb ter drugih posebnosti.

Opombe:
otrokom, mlajšim od 15 let, je samostojni ogled kobilarne (brez vodnika) dovoljen le v
spremstvu odrasle osebe.

Cenik velja od 5. 3. 2016 do preklica.
Pridržujemo si pravico do spremembe cen in programov.

