
Zážitkový den / víkend na farmě (více variant)  
 

Potřebujete si odpočinout od každodenního stresu? Toužíte alespoň na chvíli utéct před ruchem města? 

Vyzkoušejte, jak se žije na vesnickém statku a staňte se na den nebo dva farmářem! Čeká vás aktivní 

odpočinek v atraktivním prostředí podkrkonošské farmy, kde si můžete zkusit žít tak, jak to bylo běžné za 

dob našich prarodičů. (Program se vždy snažíme přizpůsobit možnostem a přáním účastníků.) 

Zážitek je vhodný jak pro jednotlivce, tak pro rodinu či menší pracovní kolektiv – ideální dárek, na který 

účastníci budou rádi vzpomínat!  

 

Jednodenní voucher obsahuje:  

 Prohlídka areálu, seznámení s prostředím a zvířaty  

 Teoretická přednáška  

o zásady bezpečnosti  

o základy ovládání koně 

o sedlání, uždění  

 Ošetřování, čištění a vodění koně  

 Příprava koně – sedlání, uždění  

 Jízda na koni či v kočáře 

o VARIANTA A) Jízda na koni – dle dohody ve velké kryté hale nebo v krásných 

podkrkonošských terénech; 2 hodiny na 3 koních (vhodné jak pro úplné začátečníky – 

možnost vodění či lonžování, tak pro pokročilé – vyjížďka do terénu či trénink v hale)  

o VARIANTA B) projížďka v kočáře – 2 hodiny  

 Ošetřování koní a krav ve výbězích a vše s tím související  

 Úklid stájí (není povinné) 

 Dle sezóny a přání klienta: dojení krávy, výroba domácích sýrů, buchet či chleba  

 

Cena: 1.800 Kč - 1 osoba  

Cena: 4.999 Kč - skupina až 6 osob (vhodné i pro celou rodinu) 
 

Dvoudenní voucher obsahuje: 

 Vše, co jednodenní + navíc: 

 Ubytování, večeři a snídani 

 Ranní krmení zvířat 

 Jízda na koni – 1 hodina (pro skupinu 3 koně; střídání dle možností a přání klientů)  

 Konec před obědem 

 

Cena: 3.400 Kč - 1 osoba  

Cena: 8.999 Kč pro skupinu  
 

 

Doporučená výbava: holínky nebo kotníkové pracovní boty, na ježdění dlouhé elastické kalhoty (ne džíny) a 

boty s hladkou podrážkou, příp. tenké rukavice (kdo nemá vlastní helmu, bude mu zapůjčena) 

 

Možné termíny: leden, duben - červen, srpen – prosinec 

 rezervace po tel. dohodě s majiteli statku (774 647 055) 

 změna termínu je možná do 14 dnů před nástupem 

Platnost voucheru: 31.12.2017   

Cena nezahrnuje: dopravu na místo; další služby neuvedené v seznamu 

 

 


