
Jahanje, vikend na konjih

Program po dnevih

A. Vikend jahanja islandskih konj na Plani, opisni program

1. Primerno za začetnike ali izkušene jahače

V soboto ob 9h zjutraj se dobimo na posestvu Plana. Dobrodošlica, da pridemo malo k sebi,
potem pa ogled posestva, spoznavanje s konji (čiščenje, sedlanje) in nastanitev v brunarice.
Sledi prva ježa oz. šola jahanja na miroljubni vrsti konj, na islandskih konjih. Po kosilu se bomo
znova zavihteli na konjske hrbte, tokrat že bolj suvereno in uživali v atmosferi, ki nam jo lahko
pričarajo le konji. Po ježi sledi delo v hlevu in nato zaslužena večerja. Ob 19h se bomo podali z
izkušenim lovcem v področje medvedov in volkov. Izredna izkušnja, po kateri si bomo privoščili
prigrizek in se nato v taboru pošteno pozabavali. Nočitev v prijetnih lesenih brunaricah
(potrebne so spalne vreče).

V nedeljo zajtrk ob 9h, po zajtrku okoli 10h pa že uživancija s konji. Maneža ali teren. Odvisno
od forme udeležencev. Po zabavni ježi si bomo privoščili kosilo in se po njem znova zavihteli na
konjske hrbte. Zaključek druženja sledi v prešernem duhu okoli 17. ure.

Cena pri minimalno 8 udeležencih je 150 EUR na osebo.

V ceno programa je vključeno:
– 4 ure jahanja v maneži ali na terenu (odvisno od izkušenosti posameznikov)
– 2x kosilo,1x večerja in 1x zajtrk + ena pijača pri vsakem obroku
– nekaj žganega
– spanje na posestvu v brunaricah (potrebna spalna vreča)
– voda, čaj in limonada so na voljo ves čas.

2. Primerno za jahače z vsaj nekaj izkušnjami - terensko jahanje

S konji se bomo za 2 dni podali v divjino na področje presihajočih jezer, ki spada pod okrilje
Nature 2000.

Odprava se bo začela v soboto ob 10h, ko bomo vso prtljago in spalne vreče spakirali v avto, ki
nam jih bo dostavil na naš cilj. Priprava konj in avantura na konjskih hrbtih se prične.

Odjahali bomo proti Jurščam mimo Petelinjega jezera, mimo Palčjega jezera in Javornikov.
Čaka nas 4ure in pol ježe, z vmesnim postankom za malico.

Okoli 16h nastavitev konj, pijača dobrodošlice in namestitev na seniku, kjer bomo prenočili.
Sledi večerja na turistični kmetiji in zabava, dokler bo šlo.

V nedeljo po zajtrku se odpravimo nazaj proti posestvu Plana, kjer bomo naše nepozabno
doživetje zaključili ob pravem Fijakarskem golažu.
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Cena pri minimalno 4 udeležencih je 200 EUR na osebo.

V ceno programa je vključeno:
– 8 ur jahanje na terenu
– 2x malica, 2x večerja, 1x zajtrk
– spanje na seniku
– prevoz opreme na cilj
– nekaj žganega.
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