
CENA ZAHRNUJE

- 6 dní / 5 nocÍ

- plná penze (strava 5 x dennì,pití stále k dispozici) 

- 8x jezdecká výcviková hodina - pouze v balíèku KOMPLET 

   "KONÌ" a KOMPLET "KONÌ" EXTRA CENA

- dozor nad nezletilými bìhem celého pobytu

- možnost ustájení vlastního konì - 300,- Kè/ den

PROGRAM

Ètvrtek

16:00

17:00 - 19:00

19:00

20:00

pøíjezd, ubytování

rozdìlení do skupin jezdeckých schopností

zahájení výcviku 

veèeøe

diskuze - Teorie jízdy a péèe o konì

- I. výcviková hodina

Sobota

  8:00

  9:00 - 12:00

12:30

14:00 - 17:30

18:00

19:30 - 22:00

snídanì

jezdecký výcvik - 

obìd

jezdecký výcvik - 

veèeøe

spoleèenské hry

IV. výcviková hodina

V. výcviková hodina

Pátek
  8:00

  9:00 - 12:00

12:30

13:30 - 14:30

14:30 - 17:30

18:00

18:30

19:30

snídanì

teorie 

obìd

polední klid

výlet 

veèeøe

spoleèenské hry

film s koòskou tématikou

BLIŽŠÍ INFORMACE

Aby Vašim dìtem byl garantován kvalitní výcvik a byla jim vìnována maximální péèe je 
kapacita jezdeckého kurzu omezena na !

Poøadatel si vyhrazuje právo na zmìny v programu!Dále si vyhrazuje jezdecký 
kurz zrušit v pøípadì nízkého poètu pøihlášených nebo z jiných technických 
dùvodù.

 16 OSOB

  8:00

  9:00 - 12:00

12:30

13:30 - 14:30

14:30 - 17:30

18:00

19:30 - 22:00

snídanì

jezdecký výcvik - 

obìd

polední klid

jezdecký výcvik - 

veèeøe

malování vajíèek, pletení pomlázek, apod.

VI. výcviková hodina

VII. výcviková hodina

Nedìle

VELIKONOCE        

Areál je situován na kraji obce Zduchovic, v krásné pøírodì Povltaví a Pøíbramska. 
Dìti budou ubytovány ve ètyølùžkových pokojích, v novì zrekonstruované zdìné 
budovì. V budovì je taktéž k dispozici kuchyò s jídelnou a nové sociální zaøízení 
(WC, umývárny, sprchy). Jídelnu je možno využívat i jako klubovnu pro rùzné hry 
pøi špatném poèasí. Areál je oplocen a v noèních hodinách je pøítomen hlídaè. 
Veškerý personál a organizaci pøedem pøipraveného programu bude mít na 
starosti zkušený hlavní vedoucí. 
Tréninky a výcviky na koních budou probíhat pod dohledem profesionálních 
cvièitelù, v pøípadì špatného poèasí probíhají tréninky v kryté jezdecké hale.

NOVINKA! V rámci víkendu nabízíme kromì výcviku na koni balíèek 
Základ, ve kterém nejsou zahrnuty lekce jízdy na koni. Dìti si je pak mohou 
pøípadnì doplatit na místì. Kontakty

www.kone-zduchovice.cz

JA Zduchovice
Zduchovice 65, 262 63  Zduchovice
Tel.: + 420 318 697 102
Fax: + 420 318 697 195
e-mail: zduchovice@la-boheme.cz

Støeda

  8:00

  9:00 - 12:00

12:30

13:30 - 14:30

14:30 - 17:30

18:00

19:30

snídanì

jezdecký výcvik  

obìd

polední klid

jezdecký výcvik 

veèeøe

film s koòskou tématikou

-II. výcviková hodina

-III. výcviková hodina

  7:30

  8:00

  9:00 - 12:00

do 14:00

snídanì

velikonoèní pomlázka

jezdecký výcvik - 

odjezd

VIII. výcviková hodina

Pondìlí

Termín

8x výcvik 

bìhem pobytu

20.-25.4.

3.500Kè
CENY OD

Termín

20.-25.4.11

 NA FARMÌ

POZOR! Dále nabízíme možnost extra ceny. Tato cena se 
vztahuje pouze pro prvních osm pøihlášených dìtí, které 
jsou starší 15ti let. Bližší popis v ceníku!
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