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nyári „lóimádó”

lovastábort szervez.
GARANTÁLTAN

„LÓ” ÉLMÉNYBEN LESZ RÉSZED!
Ked ves Gye re kek, Szü lôk és Pe da gó gu sok!

Sze re tet tel vá runk lovastábor unkba, ha sze ret né tek a nyá ri szün-
idõ egy ré szét hasz no san el töl te ni.

A ló szeretete, megbecsülése történelmi örökségünk. Ott van 
a ló az ember mellett az élet minden területén, jóban-rosszban, 
életben-halálban, munkában, mulatságban, békében-háborúban. 
Magyarország neve, évezredes kultúrája szétválaszthatatlanul 
összefonódott a lóval, a lovas kultúrával. Errôl a történeti alapról 
indulva szeretnénk megosztani Veletek azt az örömet, amit a 
lovak szereznek nekünk, és azt a tudást, amihez hozzájuttatnak 
bennünket.

A tá bor 2020. június 15-tõl au gusz tus 28-ig tart,
egy he tes tur nu sok ban (hét fõ tõl pén te kig).

Hely szí ne: a Pe ga zus Lova sisko la, mely meg ta lál ha tó az ön tö zött 
ré tek szé lén a Csányi ut ca és a 4-es Hon véd ut ca vé gén, a Lenc sési 
la kó te lep és a Hû tõ ház kö zött. (Térkép a túloldalon.) 
Kedvezôtlen idôjárás esetén fedett lovarda áll rendelkezésre.

Egész na pos prog ram: Érkezés reggel kb. 8.00 órakor.
Minden délelôtt és délután lovaglás (5 gyerek/ló).
Délben ebéd, a nap többi részében játékos elméleti oktatás, 
játszóház, kisállat-simogató.
Távozás tetszés szerint, kb. 16.00 órakor.
Utána tetszés szerint délutáni lovasedzések megtekintése
szülôi felügyelettel. Pénteken játékos lovas elméleti
vetélkedô, oklevélosztás.
Egy he tes tur nus költ sé ge 24 000 Ft,
mely ét te rem bõl ho zott fõtt ebé det
és minden programot tar tal maz.

Je lent kez ni és bõvebb fel vi lá go sí tást kér ni
Susánszky Páltól 06/30-228-5222-es te le fo non le het.
e-mail: susi@pegazuslovasiskola.hu
www.pegazuslovasiskola.hu




