WEEKEND W SIODLE
Idealnym sposobem na oderwanie się od codziennych obowiązków
i zmianę otoczenia może być jazda konna. Dzięki kontaktom ze
zwierzętami, jazda konna wpływa pozytywnie nie tylko na nasze ciało,
ale również na ducha. Pozwala ona na odprężenie i relaks, zapewniając
jednocześnie aktywne spędzenie czasu.
Serdecznie zapraszamy całe rodziny na weekendy w siodle do
stajni Awista. Jest ona malowniczo położona na wschodnim zboczu
Łysej Góry. Roztacza się stąd piękny widok na Pogórze Kaczawskie, a
także na Karkonosze i Rudawy Janowickie. Jazdy konne odbywają się
więc w pięknym plenerze.
Zajęcia odbywają się na ogrodzonym placu - ujeżdżalni i
prowadzone są przez doświadczonego instruktora. Łagodny i przyjazny
charakter koni z pewnością ułatwi stawianie swoich pierwszych kroków w
jeździectwie niezależnie od wieku.

OFERUJEMY :
 WEEKEND W SIODLE DLA POCZĄTKUJĄCYCH
dla osób, które dopiero pragną rozpocząć swoją przygodę z końmi
- możliwość zdobywania wiedzy o koniach i jeździectwie
( 2 x dziennie jazda po 45min )
- 2 noclegi
- wyżywienie we własnym zakresie
Cena: 220 zł

 WEEKEND W SIODLE DLA ZAAWANSOWANYCH
dla osób doświadczonych w jeździe konnej
- wyjazdy w teren
- skoki
- jazda na ujeżdżalni
( 2 x dziennie jazda po 45min)
- 2 noclegi
- wyżywienie we własnym zakresie
Cena: 220zł

Istnieje możliwość wykupienia wyżywienia w barze na Łysej Górze.

Jeśli kochacie państwo przyrodę, kontakt ze zwierzętami i macie
zamiłowanie do jazdy konnej, lub chcecie rozpocząć tę przygodę, a nie
macie czasu na spędzenie większej ilości czasu w Awiście na Łysej
Górze, zapraszamy na weekendy.
Wiadomo, że w dzisiejszych czasach urlop to cenna rzecz i
niejednokrotnie trzeba czekać nań bardzo długo, dlatego Stajnia Awista
zachęca do odpoczywania pod jej dachem w każdą wolną chwilę przez
cały rok !!!
U nas znajdziesz wszystko to co potrzebne do relaksu :
- przestrzeń
- ciszę i spokój od miejskiego zgiełku
- cudne widoki
- góry
- zaczarowane konie
- doświadczonych instruktorów
- niekończące się dukty leśne stworzone do galopu
Nie trać życia- przyjedź !!!

A oto kilka zdjęć

„ U NAS JEŹDZIĆ SIĘ NAUCZYSZ
ORAZ MIŁO SPĘDZISZ CZAS ”

ZAPRASZAMY

KONTAKT :
Mikrostacja Sportów Zimowych i Letnich Łysa Góra- Dziwiszów im. Teresy i
Stanisława Rażniewskich, której właścicielem jest
Szkoła Narciarska i Sudecki Klub Sportowy Aesculap
ul. Wojska Polskiego 18/1
58-500 Jelenia Góra
www.aesculap.com.pl; e-mail aesculap@interia.pl
tel. 75 76-45-604 biuro aesculap
kom. 665-742-146 instruktor

