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Szkolenie zagraniczne „Poznaj konie i tradycje jeździeckie świata” – MAROKO
– Akademia Jeździecka JNBT
Termin: 4 – 11 listopada 2018 (nd-nd)
W ramach szkoleń Akademii Jeździeckiej JNBT wprowadziliśmy szkolenia
zagraniczne pod hasłem „Poznaj konie i tradycje jeździeckie świata”, które
będą łączyć edukację z przygodą. Zaczynamy od wyprawy do Maroko
przewidzianej dla studentów i przyjaciół Akademii. Prowadzący – trenerzy
Akademii JNBT.
Będziemy galopować po piaszczystych plażach brzegiem Atlantyku,
przedzierać się przez arganowe gaje, a wieczorami sączyć wino przy
ognisku i marokańskiej muzyce.
Szlak jest zróżnicowany: wysokie klify, szerokie piaszczyste
plaże, pagórkowate tereny arganowych gajów zapierają dech w
piersiach. Będzie też niejedna okazja, by popływać w oceanie.
Konie to głównie – połączenie rasy berberyjsiej i arabskiej,
będzie też przygotowany koński rząd.
Czas trwania rajdu – 6 dni plus
reszta czasu na wypoczynek i
zwiedzanie np. Marakeszu.

Wymagane umiejętności: swobodna kontrola konia w galopie na wędzidle,
odpowiednik L3 w Akademii JNBT.
Koszt: 3 500 zł, dla studentów Akademii 3 300 zł.
Dolot i powrót rezerwacja we własnym zakresie lub przez biuro Akademii. Cena na dzień 12.07.18 to 550 zł.
Przewozy, pobyt, wyżywienie, konie, przewodnik w cenie
Więcej szczegółów otrzymują zgłoszeni uczestnicy.
Ilość miejsc ograniczona!

Zgłoszenia przyjmowane są pod telefonem 22 393 10 90
lub kursy@jnbt.pl
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