
Nowy rok, nowa oferta!


Feel Free Farm oferuje:


Zapraszam na wędrówkę!


3 dni konno przez polską przyrodę.


Masz 16 lat lub więcej, opanowałeś podstawowe chody (step, kłus i 
galop), masz ochotę na przygodę?


To jest coś dla Ciebie!


Posiadamy 3 ładne konie Camargue dla osób o maksymalnej wadze 85 
kilogramów.


Czego możesz oczekiwać?


Niezapomniana przygoda na koniu w polskiej przyrodzie.


3 dni jazdy i 2 noce.


W cenie: -śniadanie, obiad, kolacja -namiot i wszystko co potrzebnedo 
spania -codziennie około 5 godzin na koniu -bagaż zostanie 
przywieziony samochodem  -2 noce na naszym kempingu przed i po 
wycieczce


Cena?


Za tę przygodę prosimy o 385 euro lub 1540 zł.


Kiedy?


Od maja do września termin do wyboru.


Program:


Dzień przyjazdu:


W dniu przyjazdu spotykamy się i poznajemy siebie i konie.

Zaczynamy od próbnej godziny jazdy na koniu, żeby sprawdzić, czy się 
z nim dogadujemy.




Wspólnie jemy obiad i nocujemy w namiocie na naszym polu 
namiotowym.


Dzień 1:


8 rano: jemy śniadanie i przygotowujemy pakiet obiadowy

9 rano: siodłanie koni 

10 rano: Szacowany czas wyjazdu


Do naszego pierwszego noclegu jedziemy 25 kilometrów przez prastare 
lasy Gór Świętokrzyskich.

Przewidujemy, że będzie to jazda urozmaicona, w miarę możliwości z 
kłusem i galopem.

Po drodze jemy obiad i jedziemy na kemping.

Na koniu masz prowiant i ubrania na drogę, takie jak płaszcz 
przeciwdeszczowy.

Reszta bagażu jest dostarczana wraz z samochodem ze wszystkimi 
rzeczami obozowymi.

Przybywając na miejsce na noc, opiekujemy się końmi i rozbijamy obóz.

Istnieje możliwość spania samemu w namiocie jak i razem.

Mamy przyjemne materace do spania. Od nas otrzymasz również 
śpiwór.

Oczywiście, jeśli wolisz, możesz zabrać ze sobą własne środki do 
spania.

Rozpalamy ognisko i gotujemy smaczny obiad.

Dzień kończymy przytulnym ogniskiem.


Dzień 2:


8 rano: jemy śniadanie i robimy obiad

9 rano: siodłanie koni

10 rano: przewidywany wyjazd


Dziś jedziemy na nasz drugi nocleg. Ten dzień jest spokojniejszy i 
kilometrów jest mniej.

Tej nocy nie śpimy w namiocie, ale w ładnym łóżku i możemy wsunąć 
nogi pod stół na miły wieczorny posiłek.


Dzień 3:


8 rano: jemy śniadanie i robimy obiad

9 rano: siodłanie koni




10 rano: przewidywany wyjazd


Wracamy do domu.

Również dzisiaj jedziemy około 25 kilometrów z obiadem po drodze.

Po przyjeździe zajmujemy się końmi, a następnie grillujemy, aby 
zakończyć tę krótką, ale zabawną przygodę.

Kolejną noc można spędzić na kempingu, gdzie można skorzystać z 
zasłużonego prysznica.


Dzień wyjazdu:


Cieszymy się razem śniadaniem, a potem żegnamy się.


Jeśli chcesz, możesz oczywiście zostać z nami dłużej na.


Feelfreefarm@gmail.com


