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Szkolenie zagraniczne „Poznaj konie i tradycje jeździeckie świata” – MAROKO
SAHARA– Akademia Jeździecka JNBT
Termin: 6-13 marca 2019 (środa-środa)
W ramach szkoleń Akademii Jeździeckiej JNBT wprowadziliśmy
szkolenia zagraniczne pod hasłem „Poznaj konie i tradycje
jeździeckie świata”, które będą łączyć edukację z przygodą.
Kolejną wyprawą jest rajd w Maroko – tym razem Sahara,
przewidziany dla studentów i przyjaciół Akademii.
Prowadzący – trenerzy Akademii JNBT.
Trasa wyprawy na Saharę zaczyna i kończy się w Zagorze.
Krajobraz na pustyni jest bardziej zróżnicowany niż nad
Oceanem. Prowadzi przez oazy, pustynię kamienistą
i piaszczystą, przejdziemy przez pasmo górskie i pojedziemy
korytem rzeki Dra - jednej z najdłuższych rzek w Maroko. Będziemy podążać trasami dawnych karawan,
na których często do dziś można napotkać wielbłądy i nomadów.
Konie to głównie – połączenie rasy berberyjsiej i arabskiej, konie niezwykle dzielne, wytrzymałe
i energiczne. Rajd połączony jest ze szkoleniem technikami Akademii JNBT.
Czas trwania rajdu – 6 dni plus reszta czasu na wypoczynek i zwiedzanie Marrakeszu, Zagory.
Wymagane umiejętności: swobodna kontrola konia w galopie na kantarku lub wędzidle w terenie.
Koszt: 3 600 zł, dla certyfikowanych studentów JNBT 3 400 zł.
W cenie rajdu zapewnione jest:
- Pierwszy i ostatni dzień w hotelu/riadzie
- Wyżywienie od kolacji dnia pierwszego
- do śniadania dnia 7 plus śniadanie dnia 8
- Transfer z/na lotnisko
- Namioty dwuosobowe z piankami do spania
- Transport bagażu na trasie rajdu
- Koń z rzędem i sakwami
- Przewodnicy i obsługa
Dolot i powrót rezerwacja we własnym zakresie (ok 600 zł).
Więcej szczegółów po wysłaniu maila kursy@jnbt.pl .
Ilość miejsc ograniczona!

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