Program wycieczek dla szkół i przedszkoli
Specjalnie dla szkół i przedszkoli przygotowaliśmy niepowtarzalną ofertę obejmującą organizację wycieczki
do stadniny koni Catranch, gdzie wszyscy nasi Goście przeżyją niezapomniane chwile.
Dzieci przeniosą się do świata koni, będą miały okazję poznać zakamarki stajni i jej mieszkańców.
Czas spędzony na łonie natury, w otoczeniu koni rozluźnia oraz pomaga zredukować stres.
Nasze konie są spokojne i cierpliwe dla dzieci i osób początkujących, a sposób prowadzenia zajęć jak i ich
treść dopasowana jest do wieku uczestników.
Oferta dla: dzieci 3-18 lat
Czas trwania: 3-5 godzin
Cena: od 35 zł/os.
Opiekunowie grup: GRATIS!
W cenę podstawową wliczono: ognisko, kiełbaski, pieczywo, dodatki.
Istnieje możliwość zamówienia innych posiłków według indywidualnych uzgodnień np. (spaghetti, bigos,
kiszka ziemniaczana, pierogi, zupy i inne)
Liczba osób: Grupy minimum 15 osobowe (mniejsze do uzgodnienia)
Podstawowe atrakcje:


Pakiet zabaw i animacji w wybranym temacie wycieczki (rekwizyty do animacji)



Prezentację ośrodka wraz z prelekcją na temat koni i ich żywienia i czyszczenia



Zasady bezpiecznego obcowania z końmi



Oprowadzanie na koniach i kucach



Poczęstunek lub ognisko z kiełbaskami

WYCIECZKI TEMATYCZNE
Księżniczki i rycerze
Aktywne dzieci
Dziki zachód
Tęczowa stajnia

Program wycieczki do Agroturystyki „Stajnia Catranch” w Podsuszu
Katarzyna Baurska +48 605 23 23 23

Podsusze 57A, 07-110 Grębków

Temat: KSIĘŻNICZKI I RYCERZE
Grupa wiekowa: 3-10 lat
Prelekcja :



Rozpoczęcie, omówienie spraw organizacyjnych, oraz warunków bezpieczeństwa
Zaprezentowanie koni i ośrodka

Proponowany program tematyczny:







Koronacja księżniczek, pasowanie na rycerza
Kolorowanie zamku
Turniej rycerski/ zabawa piankowymi mieczami
Obrona zamku księżniczek/ bitwa na papierowe kule
Robienie biżuterii dla księżniczek
Projektowanie rycerskiego herbu, lub tarczy dla rycerzy

Wykład teoretyczny i pokaz :


Podstawowe zasady jazdy konnej



Budowa sprzętu jeździeckiego



Czyszczenie, kiełznanie i siodłanie koni



Prezentacja jazdy



Kucyki dla dzieci



Oprowadzane na koniach, jazda na lonży (około 5 min na osobę)

Poczęstunek lub ognisko :


Pieczenie kiełbasek



Pytania do instruktorów

Czas trwania imprezy: 4-5 godzin
Cena : 35 zł/osoba
Opiekunowie grup: GRATIS!
W cenę wliczono: ognisko, kiełbaski, pieczywo, dodatki

Istnieje możliwość zamówienia innych posiłków wg. indywidualnych uzgodnień np. (spagetti,
bigos, kiszka ziemniaczana, pierogi, zupy i inne)
Liczba osób: Grupy minimum 15 osobowe (mniejsze do uzgodnienia)

Zgłoszenia należy dokonać najpóźniej cztery dni przed planowanym przyjazdem.
Zamówienia:
Agroturystyka ”Stajnia Catranch”, Podsusze 57A, 07-110 Grębków, tel. 605-23-23-23

Program wycieczki do Agroturystyki „Stajnia Catranch” w Podsuszu

Temat: DZIKI ZACHÓD
Grupa wiekowa: 3-18 lat
Katarzyna Baurska +48 605 23 23 23

Podsusze 57A, 07-110 Grębków

Prelekcja :



Rozpoczęcie, omówienie spraw organizacyjnych, oraz warunków bezpieczeństwa
Zaprezentowanie koni i ośrodka

Proponowany program tematyczny:
DZIK ZACHÓD to wycieczka dla sprawiedliwych szeryfów, dzielnych kowbojów oraz pięknych i
dzikich mustangów.


Pasowanie na szeryfa lub szeryfkę



Zabawy ruchowe: skoki w worku, skoki przez przeszkody, parkur, rzucanie do celu podkową



Zabawa przy muzyce country



Oprowadzane na koniach, jazda na lonży (około 5 min na osobę)



Czyszczenie kucyków

Wykład teoretyczny i pokaz :


Podstawowe zasady jazdy konnej



Budowa sprzętu jeździeckiego



Czyszczenie, kiełznanie i siodłanie koni



Prezentacja jazdy

Poczęstunek lub ognisko :


Pieczenie kiełbasek



Pytania do instruktorów

Czas trwania imprezy: 4-5 godzin
Cena : 35 zł/osoba
Opiekunowie grup: GRATIS!
W cenę wliczono: ognisko, kiełbaski, pieczywo, dodatki
Istnieje możliwość zamówienia innych posiłków wg. indywidualnych uzgodnień np. (spagetti, bigos,
kiszka ziemniaczana, pierogi, zupy i inne)
Liczba osób: Grupy minimum 15 osobowe (mniejsze do uzgodnienia)
Zgłoszenia należy dokonać najpóźniej cztery dni przed planowanym przyjazdem.
Zamówienia:

Agroturystyka ”Stajnia Catranch”, Podsusze 57A, 07-110 Grębków, tel. 605-23-23-23
Program wycieczki do Agroturystyki „Stajnia Catranch” w Podsuszu

Temat: TĘCZOWA STAJNIA
Grupa wiekowa: 3-18 lat
Prelekcja :



Rozpoczęcie, omówienie spraw organizacyjnych, oraz warunków bezpieczeństwa
Zaprezentowanie koni i ośrodka

Katarzyna Baurska +48 605 23 23 23

Podsusze 57A, 07-110 Grębków

TĘCZOWA STAJNIA: to propozycja pleneru malarskiego na terenie stadniny, lub w jej otoczeniu:
pola, łąki, lasy, staw. Charakter tej wycieczki i postawionych przez nią wyzwań, pozwala uczestniczyć
w niej dzieciom z każdej grupy wiekowej.
Proponowany program tematyczny:


Malowanie lub rysowanie



Malowanie buzi (dla najmłodszych)



Zabawy ruchowe w zależności od wieku uczestników



Ognisko lub poczęstunek dla naszych artystów



Zabawa przy muzyce country



Oprowadzane na koniach, jazda na lonży (około 5 min na osobę)



Czyszczenie kucyków

Wykład teoretyczny i pokaz :


Podstawowe zasady jazdy konnej



Budowa sprzętu jeździeckiego



Czyszczenie, kiełznanie i siodłanie koni



Prezentacja jazdy

Poczęstunek lub ognisko :


Pieczenie kiełbasek



Pytania do instruktorów

Czas trwania imprezy: 4-5 godzin
Cena : 35 zł/ osoba
Opiekunowie grup: GRATIS!
W cenę wliczono: ognisko, kiełbaski, pieczywo, dodatki
Istnieje możliwość zamówienia innych posiłków wg. indywidualnych uzgodnień np. (spagetti, bigos,
kiszka ziemniaczana, pierogi, zupy i inne)
Liczba osób: Grupy minimum 15 osobowe (mniejsze do uzgodnienia)
Zgłoszenia należy dokonać najpóźniej cztery dni przed planowanym przyjazdem.
Zamówienia:

Agroturystyka ”Stajnia Catranch”, Podsusze 57A, 07-110 Grębków, tel. 605-23-23-23

Katarzyna Baurska +48 605 23 23 23

Podsusze 57A, 07-110 Grębków

