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TYTUŁ: kolonie, obozy dla dzieci, młodzieży

CENA: 1100,00 PLN

PARAMETRY:

DANE KONTAKTOWE:

  Sprzedający: gospodarstwo agroturystyczne stadnina koni
pasja p (.: ulankaspi :.)
  Adres: 27
  Miasto: Popów
  Województwo: łódzkie
  Telefon: 436781771
                

OPIS:

LETNIE OBOZY JEŹDZIECKIE

Obóz jeździecki w województwie łódzkim, w Popowie nad
zbiornikiem jeziorsko, w pobliżu lasy, polany, rzeka Warta, wieś ta położona jest pomiędzy Sieradzem a Łodzią. Zapraszamy do naszego
ośrodka na wakacyjne obozy jeździeckie 2011roku. Posiadamy odpowiednio wyszkolone, spokojne konie, które nadają się zarówno dla
dzieci, które nigdy nie jeździły, jak i dla zaawansowanych jeźdźców. Zapewniamy 2 godziny jazdy konnej dziennie, pod okiem
wykwalifikowanych instruktorów. Grupa jeżdżących na lekcji maksymalnie pięcioosobowa, co pozwoli instruktorowi odpowiednio skupić
się na każdym jeźdźcu. Dla tych, którzy będą dobrze sobie radzić w siodle, organizujemy wyjazdy w niezapomniane tereny.Dzieci będą
mogły pomagać w zabiegach pielęgnacyjnych przy koniach i w ich karmieniu.Poprowadzimy wykłady teoretyczne, a także dzieci nauczą
się siodłania i zachowania przy koniach.Organizujemy przejażdzki bryczką zakończone ogniskiem.Podczas obozu opiekować się dziećmi i
młodzieżą będzie odpowiednio przygotowany wychowawca. Nikt na pewno podczas obozu nie będzie się nudził.W czasie wolnym wiele
gier i zabaw, a także zwiedzanie pobliskiej malowniczej okolicy.Na zakończenie każdy z uczestników dostanie pamiątkowe flots, oraz
płytę ze zdjęciami.

Cena wraz z wyżywieniem za dziesięciodniowy turnus wynosi - 1100zł.
Prosimy o wcześniejszą rezerwację, gdyż liczba miejsc na turnusie jest ograniczona(10 osób).
Terminy turnusów:
27.06 - 06.07
08.07 -

- 2 godz jazdy konnej dziennie
(dla osób radzących sobe w siodle, wspaniałe tereny, pławienie koni)
- zajęcia przy koniach i o koniach:)
- jazda bryczką
- gry i zabawy
- wycieczki po okolicy, nad zalew, plażę
- wycieczka do zoo safari lub na baseny geotermalne Uniejów
- ogniska i dyskoteki na świeżym powietrzu.
- 4 posiłki dziennie

Kontakt pod numerem telefonu 436781771 lub 507899903
Nasza strona stadnina-pasja-popow.strefa.pl

ZAPRASZAMY SERDECZNIE!


