
2022/2023

WARSZAWA
10-13.11.2022

POZNAŃ
15-18.12.2022

SOPOT
02-05.02.2023

KRAKÓW
02-05.03.2023

OFERTA VIP 
HOSPITALITY 



CAVALIADA Tour to największy cykl halowych 
zawodów międzynarodowych autoryzowany 
przez Międzynarodową Federację Jeździecką 
(FEI). Tour odbywa się w czterech miastach:  

Poznaniu, Sopocie, Krakowie oraz 
w Warszawie. To jedyne zawody w kraju, 
podczas których można zobaczyć cztery

 konkurencje jeździeckie w jednym miejscu 
i w jednym czasie. Przez cztery dni rywalizują
 ze sobą zawodnicy skoków przez przeszkody, 
WKKW, ujeżdżenia i powożenia. Dodatkowo 

rozgrywany jest konkurs dla dzieci na kucach - 
CAVALIADA Future.

CAVALIADA Tour to nie tylko sport, ale też niesamowite SHOW! 
Nieodłączną częścią programu są pokazy, w których uczestniczą znane

grupy wyczynowe oraz Polski Związek Hodowli Koni. 

Uczestnicy
CAVALIADA Tour 2021/2022

59 000

POZNAŃ
17 500

KRAKÓW
17 000

WARSZAWA
13 500

SOPOT
11 000



Dlaczego warto? 

wyjątkowe emocje
autorskie MENU Szefa Kuchni
stały bufet kawowy
bliskość parkuru
towarzystwo przedstawicieli biznesu,
samorządów oraz administracji państwowej
komfort spotkań biznesowych
idealne miejsce na ugoszczenie klientów

Strefa  VIP  to:



Oferta VIP Hospitality

Stolik VIP 

Sześcioosobowy stolik w Loży VIP 
przy samej Arenie Głównej.

6 miejsc przy stoliku w Loży VIP 

6 biletów VIP do Strefy VIP

przekąski i napoje przy stoliku w Loży VIP

bufet ciepły i zimny w Strefie VIP

parking na terenie wydarzenia

Pakiet zawiera: 

Pojedyncze miejsce – stolik VIP 

Pojedyncze miejsce przy stoliku 
w Loży VIP.

Cena:
czw – pt      650 zł netto    osoba / dzień
sob – nd      750 zł  netto   osoba / dzień

Cena:
czw – nd      15 000  zł netto 

miejsce przy stoliku w Loży VIP

wstęp do Strefy VIP

przekąski i napoje przy stoliku w Loży VIP

bufet ciepły i zimny w Strefie VIP

parking na terenie wydarzenia

Pakiet zawiera: 

Bilet VIP

Bilet do Strefy VIP oraz na Trybunę VIP. 

Cena:
czw – pt     350 zł netto    osoba / dzień
sob – nd     450 zł netto    osoba / dzień

miejsce na trybunie VIP

wstęp do Strefy VIP 

bufet ciepły i zimny w Strefie VIP

parking na terenie wydarzenia

Pakiet zawiera: 



Koordynator Strefy VIP 

Rafał Kaczmarek

tel. + 48 61 869 2160

kom. +48 691 021 928

e-mail: rafal.kaczmarek@grupamtp.p 

KONTAKT


