Een nieuw jaar, een nieuwe aanbieding!
Feel Free Farm bied aan:
Feel Free trektocht!
3 dagen te paard door de Poolse natuur.
Ben je 16 jaar of ouder, beheers je de basis gangen (stap, draf en galop), heb je zin in avontuur?
Dan is dit iets voor jou!
We hebben 3 leuke Camargue paarden voor personen met een maximaal gewicht van 85
kilogram.
Wat te verwachten?
Een onvergetelijk avontuur te paard in de Poolse natuur.
3 rijdagen en 2 nachten.
Er bij inbegrepen: -Ontbijt, lunch, avondeten -Tent en slaapgerief -Dagelijks ongeveer een 6 tal uur
te paard -Bagage gaat mee met de wagen -2 overnachtingen op onze camping voor en na de
tocht
Prijs?
Wij vragen 385 euro of 1540 PLN voor dit avontuur.
Wanneer?
Vanaf mei tot september, datum vrij te kiezen.
Progamma:
Dag van aankomst:
Op de dag van aankomst komen we samen en maken we kennis met elkaar en de paarden.
We gaan een uurtje rijden zodat we zeker zijn dat we de juiste match hebben met ons paard.
We eten samen een avondmaal en overnachten in een tent op onze camping.
We hebben aangename lucht matrassen om op te slapen. Ook een slaapzak krijg je van ons.
Natuurlijk mag je je eigen slaapgerief meebrengen als je dat verkiest.
Dag 1:
8 uur: samen ontbijten en lunchpakket maken
9 uur: paarden zadelen
10 uur: Geschatte vertrektijd
We rijden een 29 kilometer naar onze eerste overnachtingsplek door de oude bossen van het
Swietokrzyskie gebergte.
Het is de bedoeling dat het een gevarieerde rit wordt met waar mogelijk is, draf en galop.
We lunchen onderweg en rijden verder naar de overnachtingsplek.
Te paard heb je je lunchpakket bij en kledij voor onder weg zoals een regenjas.
De rest van je bagage komt mee met de wagen.
Aangekomen op de plek van overnachting, verzorgen we de paarden en ontdekken onze kamer.

Er is de mogelijkheid om alleen te slapen in een kamer als ook samen.
We gaan uiteten en je kan kiezen om een typisch Pools gerecht te proeven of wat anders.
Dag 2:
8 uur: samen ontbijten en lunchpakket maken
9 uur: paarden zadelen
10 uur: Geschatte vertrek
Vandaag rijden we naar onze 2e overnachting. Deze dag rijden we 26 kilometers.
Ook deze nacht slapen we in een lekker bed en kunnen we de benen onder de tafel schuiven voor
een lekker avondmaal.
Dag 3:
8 uur: samen ontbijten en lunchpakket maken
9 uur: paarden zadelen
10 uur: Geschatte vertrek
We rijden weer richting huis.
Ook vandaag rijden we ongeveer 25 kilometer met lunch onderweg.
Bij de aankomst verzorgen we de paarden en genieten daarna van een BBQ om deze korte maar
leuke trektocht af te sluiten.
Je kan nog een nachtje slapen op de camping waar je kan genieten van een welverdiende
douche.
Dag van vertrek:
We genieten nog van een ontbijt samen en nemen dan afscheid.
Je kan natuurlijk nog langer verblijven bij ons op de boerderij als je dat wenst.
Voor meer informatie of inschrijving kan je hier via Facebook een bericht sturen of mailen naar
feelfreefarm@gmail.com

