STADNINA KONI CIEKOCINKO
Mamy wiele zalet, ale położenie Stadniny zaledwie 5 km od
morza, to coś co nas wyróżnia i daje możliwość na połączenie
treningu z wypoczynkiem. Nie można tego nie wykorzystać.
Oferta Stadniny Koni Ciekocinko połączona z ofertą Hotelu Pałac
Ciekocinko Resort & Wellness, to absolutnie nowy wymiar
wypoczynku.
Dysponując unikalną na skalę Polski infrastrukturą, Stadnina
Koni Ciekocinko, oferuje również usługę hotelu dla koni, która
obejmuje pobyt w zabytkowej stajni z 1906 r. lub w stajni
angielskiej wraz z pełną obsługą i opieką, wyżywienie zgodne z
indywidualnym zapotrzebowaniem, korzystanie z pełnej
infrastruktury obiektu oraz przepięknych terenów zielonych.

ZAREZERWUJ JUZ DZIŚ!

Ciekocinko 9, 84-210 Choczewo
tel. 58 572 25 08, 608 002 220
www.palacciekocinko.pl

CENNIK
OPROWADZANIA NA KONIU (15 min)

45 PLN

Zajęcia dla najmłodszych miłośników jeździectwa (od 6 roku życia). Ćwiczenia odbywają się w formie
zabawy. Koń prowadzony jest przez instruktora, zawsze w obecności rodzica/opiekuna.
LEKCJA JAZDY KONNEJ NA LONŻY (25 min)

80 PLN

Podczas zajęć koń prowadzony jest po okręgu na specjalnej kilkumetrowej linie (lonży),
której drugi koniec trzyma instruktor i kontroluje nią konia, tak aby osoba ucząca się podstaw jazdy konnej
skoncentrowała się na ćwiczeniach równowagi, utrzymania prawidłowej postawy, nauki poprawnego dosiadu.
LEKCJA JAZDY KONNEJ (45 min)
Lekcje jazdy konnej odbywają się na arenach zewnętrznych oraz w krytej ujeżdżalni

110 PLN

INDYWIDUALNA LEKCJA JAZDY KONNEJ (45 min)
Indywidualne lekcje jazdy konnej odbywają się na arenach zewnętrznych oraz w krytej ujeżdżalni

150 PLN

WYJAZD W TEREN Z INSTRUKTOREM (60 min)
Jazda konna z instruktorem po malowniczej okolicy Majątku Ciekocinko.
Wyjazd w teren jest możliwy jedynie po wcześniejszej weryﬁkacji umiejętności jazdy konnej przez instruktora

170 PLN

KARNET 10 LEKCJI JAZDY KONNEJ (10 x 45 min)

990 PLN

KORZYSTANIE Z INFRASTRUKTURY JEŹDZIECKIEJ STADNINY

110 PLN

PENSJONAT DLA KONI(do 5 godzin)
PENSJONAT DLA KONI (dzień)

50 PLN
140 PLN
1950 PLN

PENSJONAT DLA KONI (miesiąc)

REZERWACJE:
tel. 668 497 550 | www.palacciekocinko.pl

