Cennik

INDYWIDUALNIE

JAZDA DLA MAŁEGO MIŁOŚNIKA KONI MMK
Pierwsza część
To zajęcia indywidualne, w czasie których uczymy się
jak bezpiecznie obchodzić się z koniem oraz jak go poprawnie wyczyścić i osiodłać.
Poznajemy również budowę konia oraz części sprzętu jeździeckiego.
Jest to wyjątkowy czas poświęcony na obcowanie ze zwierzakiem.
Druga część
Prowadzona jest w formie lonży lub oprowadzanki.
Zajęcia dedykowane są dzieciom od 5 roku życia
KOSZT:
Ok. 30min - 40 zł

karnet 5 x ok.30min - 170zł

Ok. 60min - 70 zł

karnet 5 x ok. 60min - 320zł

JAZDA MINI MIŁOŚNIKA KONI

karnet 10 x ok. 30min – 320 zł

DZIECI OD 3 DO 5 LAT

Są to zajęcia, podczas których najmłodsze dzieciaki mogą poznać zwyczaje kucyków, wyczyścić
oraz pomóc ubrać konika. Następnie młodzi jeźdźcy wybierają się na przejażdżkę.
zajęcia trwają 25 do 30 min.
KOSZT:
Ok. 30min - 35 zł

karnet 5 x ok.30min - 150 zł

karnet 10 x ok. 30min – 280 zł

JAZDA DUŻEGO MIŁOŚNIKA KONI DMK

Pierwsza część
To zajęcia indywidualne w czasie których uczymy się
jak bezpiecznie obchodzić się z koniem oraz jak go poprawnie wyczyścić i osiodłać.
Jest to przygotowanie do samodzielnego szykowania konia przed jazdą.
Druga część
Prowadzona w formie lonży lub spaceru.
KOSZT:
Ok. 30min - 40 zł

karnet 5 x ok.30min - 170zł

Ok. 60min - 70 zł

karnet 5 x ok. 60min - 320zł

karnet 10 x ok. 30min – 320 zł

LONŻA / JAZDA INDYWIDUALNA
Zajęcia sam na sam z instruktorem.
Koń trzymany jest na lonży, lub jeździec porusza się samodzielnie
w zależności od umiejętności.
Zajęcia dedykowane są dorosłym i dzieciom od 6 roku życia.
KOSZT:
Ok. 30min - 40 zł

karnet 5 x ok.30min - 170zł

Ok. 60min - 70 zł

karnet 5 x ok. 60min - 320zł

karnet 10 x ok. 30min – 320 zł

PRZEJAŻDŻKA NA KUCYKU DLA DZIECI
5 min. – 13 zł

10 min. – 17 zł

15 min. – 22 zł

Cennik
GRUPY
GRUPA OD 3 DO 6 OSÓB LUB WYJAZD W TEREN OD 3 DO 8 OSÓB
Należy przyjechać 30 min wcześniej, w celu przygotowania konia.
Dedykowana jest jeźdźcom którzy opanowali samodzielne poruszanie się w kłusie.
KOSZT:
Ok. 50-55 min - 40 zł

GRUPA 2 OSOBY

karnet 5 x ok.50-55 min - 170zł

karnet 10 x ok. 50-55 min – 320 zł

LUB WYJAZD W TEREN

Należy przyjechać 30 min wcześniej, w celu przygotowania konia.

Dedykowana jest jeźdźcom którzy opanowali samodzielne poruszanie się w kłusie.

KOSZT:
Ok. 60min - 60 zł

karnet 5 x ok. 60min - 260 zł

WYJAZD W TEREN, PŁAWIENIE KONI W SEZONIE 1 LUB 2 OSOBY
KOSZT:
90 min - 100 zł od osoby

SPACER DLA DWOJGA
Wspaniały prezent na różne okazje. W cenę wliczone jest przygotowanie ogniska.
KOSZT:
Około 60 min – 100 zł od osoby
Około 90 min – 120 zł od osoby (przy sprzyjającej pogodzie możliwe wejście do wody z końmi)

URODZINY DLA DZIECI, WYCIECZKI DLA SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI
ok. 3 godziny 500 zł do 10 dzieci, każde kolejne dziecko 25 zł
Zabawa: animacje, zajęcia edukacyjne, przejażdżki na kucach i koniach-szczegóły w zakładce: ”aktualności”.
Ognisko i nagłośnienie dla dzieci i rodziców-bezpłatnie!!!

SESJE ZDJĘCIOWE Z KOŃMI
Do uzgodnienia telefonicznie.

IMPREZY ,EVENTY, PIKNIKI
Do uzgodnienia telefonicznie.

