CASAL
D’EQUITACIÓ
D’ESTIU
5 dies /
4 setmanes
per triar

Grups per nivells
d’equitació i edats
(de 4 a 16 anys)

Vine a gaudir en plena Vall del món del poni
i del cavall en modalitat intensiva.
Farem la preparació del cavall / poni, aprendrem a
fer el maneig, a muntar a pista, farem sortides a l’exterior, tallers pràctics sobre el món del cavall, races,
disciplines i moltes coses més!
Vine a descobrir-ho!
CALENDARI DE CASALS

PREU

Del 25 al 28 de juny
Del 1 al 5 de juliol
Del 8 al 12 de juliol

La Setmana del 25 al 28 juny 130,00 €

Altres setmanes 162,00 €

Del 15 al 19 de juliol
Per a més informació i inscripcions:
Central de reserves de Vall de Núria, tel. 932 041 041
El pagament s’ha de fer abans del 15 de juny

PROGRAMA
MATINS

Per a més informació i inscripcions:
Central de reserves de Vall de Núria, tel. 932 041 041
El pagament s’ha de fer abans del 15 de juny

09.00 h

Acollida per part d’un monitor de Vall de Núria a l’estació
del Cremallera de Ribes-enllaç

09.50 h

Arribada a Vall de Núria amb el cremallera

10.00 h - 13.00 h

Curset d’equitació

13.00 h - 14.00 h

Dinar pícnic (no inclòs en el preu cal portar-lo de casa)

14.15 h - 15.15 h

Diferents activitats lúdiques (barques, canoes, parc lúdic...)

15.30 h

Sortida de Vall de Núria amb el cremallera

16.20 h

Arribada a Ribes-enllaç

MATERIAL

Cal que els nois i noies portin:
»» Esmorzar
»» Pantaló o xandall o de muntar
»» Botes de muntar o bambes i polaines
»» Jaqueta o parca impermeable o jaqueta + impermeable

El Casal també inclou el cremallera de Vall de Núria, trajectes
d’anada i tornada pels 5 dies de duració acompanyats pel
monitor.

Fent territori,
fent Pirineus

www.valldenuria.cat

R I P O L L È S

