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USŁUGI TRANSPORT
European Horse Services (EHS) jest godnym zaufania partnerem w zakresie międzynarodowego 
transportu koni. Naszym klientom oferujemy kompleksową obsługę transportu koni, od A do Z, 
zarówno jeśli chodzi o transport po Europie jak i po całym świecie. 

Bezpieczeństwo i komfort Państwa koni jest dla nas priorytetem. 

• Dzięki swoim specjalistycznym koniowozom EHS świadczy również 
kompleksowe usługi z zakresu transportu drogowego.

• W celu zagwarantowania najlepszych warunków przewozu Państwa koni,  
w naszych koniowozach stosujemy jedynie najnowsze technologie.

• Konie latają przeważnie “klasą ekonomiczną” - po trzy w kontenerze lotniczym, lub 
“klasą biznesową” - po dwa.

• Państwa czworonożni podopieczni podróżują zawsze pod czujnym okiem naszych 
wyspecjalizowanych opiekunów (groom).

• Opiekunowie Ci przechodzą specjalne szkolenia, po to aby zagwarantować 
Państwa koniom najwyźszy komfort i bezpieczeństwo w podróży.

STAJNIE
European Horse Services posiada własny kompleks stajni, zatwierdzony przez ministerstwo 
jako stajnia tranzytowa i ośrodek kwarantanny koni.  

106 boksów 
podzielonych na 13 

sektorów

6 hektarów łąk

Solarium i myjka 
wewnetrzna

2 karuzele

Hala z podlożem 
kwarcowym, dezynfekowana 

po  każdym użyciu

Monitoring 24/7
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zatrudniony na 
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importowa
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