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World Equestrian Festival   
Chio Aachen

آخن، ألمانيا

 12 يول - 21 يول 2019

 اختبار ال ُينسى
 باعتبارك ضيف في منطقة كبار الشخصيات الخاصة بنا سوف تشهد مهرجان الفروسية العالمي في أبهى
 صوِره. استمتع بمهرجان فروسية من الطراز الرفيع في بيئة استثنائية: نضمن لك أفضل المشاهدات في

.DO & CO المالعب مع التمتع بأشهى المأكوالت من أفضل سلسلة مطاعم دولية

من
293 €

 غير شامل ضريبة
القيمة المضافة

 CHIO Aachen جهة البيع

 تذكرة كبار الشخصيات لقفز الحواجز بالخيول بسعر يبدأ من 310,00 يورو،
 غير شاملة ضريبة القيمة المضافة

 تذكرة كبار الشخصيات لترويض الخيول بسعر يبدأ من 293,00 يورو،
شاملة ضريبة القيمة المضافة
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VIP Ticket Horse Jumping

Tuesday 
16 July

Wednesday 
17 July

Thursday 
18 July

Friday 
19 July

Saturday 
20 July

Sunday 
21 July

314 €310 €432 €327 €488 €484 €

آخن، ألمانيا

من
310 €

 غير شامل ضريبة
القيمة المضافة

 CHIO Aachen جهة البيع ةفاضملا ةميقلا ةبيرض لماش ريغ

إنترنت السلكي
إنترنت السلكي مجاني

 البرامج
مجلة الضيافة

 المقاعد
 أفضل المقاعد المتاحة بالملعب

الرئيس

 الدخول
ابتداًء من الساعة 11:30 صباًحا

حجز الطاوالت
auf Nachfrage

 المأكوالت
بناًء على الطلب

 موقف السيارات
بناًء على الطلب

المضيفة
ترحيب من المضيفة

 المشروبات
 مشروبات كحولية وغير كحولية
 تشكيلة مختارة من الشمبانيا

والنبيذ

وسائل الترفيه
الموسيقى الحية

هيا بنا نتعرف على التفاصيل
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VIP Ticket Horse Dressage
آخن، ألمانيا

Wednesday 
17 July

Thursday 
18 July

Friday 
19 July

Saturday 
20 July

Sunday 
21 July

293 €387 €316 €429 €413 €

هيا بنا نتعرف على التفاصيل

من
293 €

 غير شامل ضريبة
القيمة المضافة

 CHIO Aachen جهة البيع

إنترنت السلكي
إنترنت السلكي مجاني

 البرامج
مجلة الضيافة

 المقاعد
 أفضل مقاعد متاحة في ملعب

مرسيدس بنز

 الدخول
ابتداًء من الساعة 11:30 صباًحا

حجز الطاوالت
auf Nachfrage

 المأكوالت
بناًء على الطلب

 موقف السيارات
بناًء على الطلب

المضيفة
ترحيب من المضيفة

 المشروبات
 مشروبات كحولية وغير كحولية
 تشكيلة مختارة من الشمبانيا

والنبيذ

وسائل الترفيه
الموسيقى الحية

ةفاضملا ةميقلا ةبيرض لماش ريغ
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Deutsche Bank Stadion (Dressage)

Mercedes-Benz-Stadion (Jumping)

VIP-Bereich Champions‘ Circle
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