Tenkes Kapitánya Lovastanya
Árlista
Program
Lovastanya látogatás
Idegenvezetővel, ismertetővel
Csoportos
Játszótér használat
(ha lovas szolgáltatást nem vesz
igénybe)
Póni lovaglás vezetéssel
Osztálylovaglás
Magánedzés
Futószáras edzés
Tereplovaglás edzővel
Séta kocsikázás a tanyáról a
történelmi borvidéken
Séta kocsikázás a tanyáról a
történelmi borvidéken
(csoportos)
Séta kocsikázás a szállodából
Siklóson, városnézés
Séta kocsikázás a szállodából
Siklóson v. történelmi borvidéken

Időtartam

Ár
500 Ft / fő
350 Ft / fő (10 főtől)
500 Ft / fő / 3 óra

30 perc

2.000 Ft / fő

60 perc

2.500 Ft / fő

60 perc

3.000 Ft / fő

60 perc

3.000 Ft / fő

60 perc

3.500 Ft /fő

90 perc

10.000 Ft / fogat / (4 fő -ig)

90 perc

12.000 Ft/ fogat / (5-12 fő -ig)

90 perc

10.000 Ft / fogat / (4 fő -ig)

90 perc

12.000 Ft / fogat / (5-12 fő -ig)

Bértartóknál a lovaglásnál írt ár fele értendő!
Egy tanyasi nap kiránduló osztályok, óvodai, iskolai csoportok számára. Séta a lovak,
és a többi állatok között vezetővel, bemutatással, állat simogatás, kerti padokasztalok, kerti játékok használata, 3-6 órás program, lóra ülési lehetőség karámban,
ízelítő jelleggel, igény szerint (külön díjjal) lovaskocsizás, bográcsos és kemencés
főzési-sütési lehetőség, egyéb programok szervezése.
(kérésre egyedi ajánlatot adunk!)

Bérlet
Lovardai edzés
Tereplovaglás, edzés
Tereplovaglás, edzés
Lovasnapközi

Alkalom/hó
10 alkalom
5+5 alkalom
8+2 alkalom
4
vasárnap/hó

Ár
20.000 Ft / fő
25.000 Ft / fő
30.000 Ft / fő
12.000 Ft / fő

Bértartóknál mindhárom esetben az ár 12.000 Ft / fő.
Lovasnapközi: (vasárnap)
4000 Ft/alkalom (8:00-12:00-ig, utána minden megkezdett óra 700 Ft)
Lovastábor:
Napközis tábor: 30.000 Ft / fő
Ottalvós tábor: 45.000 Ft / fő
Belovaglás: (bővebb információ Künsztler Fanni)
Ló előzetes állapotfelmérése alapján árkalkuláció (30.000-60.000 Ft-ig/hónap) +
bértartás összege
Bértartás: 30.000 Ft / hó
Ajándékutalvány vásárlása min. 5000 Ft értékben lehetséges.
További információk, időpont foglalás:
Lovas edző: Künsztler Fanni 06 70/776-1298
helyettesítés: Nemeskéri Szilvia 06 20/346-6662
E-levél: tenkeslovastanya@gmail.com
Honlap: www.tenkeslovastanya.hu
www.facebook.com/lokotocsarda
Tulajdonos: Riczu Sándor 06 30/946-8155

