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Klub Jeździecki Pałac Pacółtowo
Zaprasza do skorzystania z oferty usług jeździeckich

Dla jeźdźców początkujących:
 Nauka jazdy konnej na lonży oraz nauka czyszczenia

1h

120 zł

 Nauka jazdy konnej na lonży

45 min

100 zł

 Oprowadzanie na kucyku dla najmłodszych miłośników

15 min

50 zł

 Jazda indywidualna na placu

1h

120 zł

 Jazda w grupie na placu (min. 2 os – max. 4 osoby)

1h

90 zł / os

 Wyjazd w teren z instruktorem

1h

150 zł/os

 Karnet 5 lekcji jazdy konnej indywidualnie

5h

550 zł

 Karnet 10 lekcji jazdy konnej indywidualnie

10 h

i siodłania konia

jeździectwa (dzieci od 3 do 7 roku życia, ćwiczenia w formie
zabawy, koń prowadzony jest przez instruktora, zawsze
w obecności rodzica/opiekuna)

Dla jeźdźców zaawansowanych:

(odbywa się po weryfikacji umiejętności jeźdźca na placu)
1000 zł

Przejażdżki bryczką
 Bryczka maksymalnie 6 osób

1h

250 zł

 Wycieczka na Pola Grunwaldu maksymalnie 6 osób

2h

400 zł

Uprzejmie prosimy o rezerwację jazd konnych oraz bryczek z wyprzedzeniem,
tel. 603 253 133 lub kj@palacpacoltowo.pl

instagr.am/PalacPacoltowo

fb.com/PalacPacoltowo
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Horse Riding Centre by Pałac Pacółtowo
offers visitors a wide range of equestrian services

For Beginners:
 Lessons of horse riding on a lunge, cleaning a horse and saddling up 1 h

120 zł

 Lessons of horse riding on a lunge

45 min

100 zł

 Guided Pony riding for the youngest fans of equestrian sports

15 min

50 zł

1h

120 zł

1h

90 zł

1h

150 zł

 Ticket for 5 lessons of horse riding

5h

550 zł

 Ticket for 10lessons of horse riding

10 h

1000 zł

 Carriage(max 6persons)

1h

250 zł

 Carriage trip to Grunwald Fields(max 6 persons)

2h

400 zł

(children from the age of three to seven, play exercises, a pony is led by
an instructor, always in a presence of child`s parent/caretaker)

For advanced riders:


Individual horse riding on a dressage arena

 Group riding on a dressage arena (min 2 persons – max 4persons)
(per person)


Country ride with instructor
(after verification of rider` sabilities on a dressage arena)

Carriage riders:

Persons interested in booking horse or carriage rides are kindly requested to contact us
in advance with one day notice Tel. 603 253 133 or email kj@palacpacoltowo.pl

instagr.am/PalacPacoltowo

fb.com/PalacPacoltowo
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