
 

 

„Bambi” (kis csomag) 

 5 ló vezetőkkel és oktatóval 30 perces (2-szer 15 perc) rendelkezésre állása (részvétel: lovas foglalkozásra 

alkalmas felszerelésben)  

 Ló - ápolás, lovak simogatása stb. 

 Ajándék lovaglás kisorsolása a gyerekek között 

 Meglepetés az ünnepeltnek 

 „Boldog szülinapot” felirat 

 Műanyag evőeszközöket, poharakat, asztalt, padokat biztosítunk 

 30 perc foglalkozás pedagógus vezetésével 

 

Igény esetén a csomag tartalmazza (előre jelezni szükséges): 

 Zene biztosítása a rendezvény alatt 

 Grillsütő és bogrács igény esetén rendelkezésre áll 

Bármilyen étel és ital behozható 

 

Tartózkodási idő a lovarda területén 2,5 óra. 

Ár: 2 500 Ft /fő (minimum 10 fő) 10 fő felett 1000ft/gyerekenként 

 

„Mokka” (közepes csomag) 

 20 perces lovas kocsikázás 

 Ló és oktató rendelkezésre állása, maximum 2-szer 30 perc (részvétel: lovas foglalkozásra alkalmas felszerelésben) 

 Ló - ápolás, lovak simogatása stb. 

 Ajándék lovaglás kisorsolása a gyerekek között 

 Meglepetés az ünnepeltnek 

 Lufik és „Boldog szülinapot” felirat 

 8 szeletes születésnapi torta (választható íz) 

 Üdítő 5 literig  

 Műanyag evő eszközöket, poharakat, asztalt, padokat biztosítunk 

 30 perces foglalkozás pedagógussal igény szerint 

 

Igény esetén a csomag tartalmazza (előre jelezni szükséges): 

 Zene biztosítása a rendezvény alatt 

 Grillsütő és bogrács igény esetén rendelkezésre áll 

Bármilyen étel és ital behozható 

Tartózkodási idő a lovarda területén 3,5 óra. 

Ár: 3 500 Ft /fő (minimum 10 fő) 10 fő felett 1200ft/gyerekenként 



 

 

„Eminens” (nagy csomag) 

 30 perces lovas kocsikázás 

 8 ló és oktató rendelkezésre állása: maximum 2-szer 45 perc (részvétel: lovas foglalkozásra alkalmas 

felszerelésben) 

 Ló ápolás, lovak simogatása stb. 

 Ajándék lovaglás kisorsolása a gyerekek között 

 Meglepetés az ünnepeltnek 

 Lufik és névre szóló „Boldog szülinapot” felirat 

 Műanyag evőeszközöket, poharakat, asztalt, padokat biztosítunk 

 45 perces foglalkozás pedagógussal igény szerint 

 12 szeletes születésnapi torta (választható íz) 

 Üdítő 10 literig  

 
Igény esetén a csomag tartalmazza (előre jelezni szükséges): 

 Zene biztosítása a rendezvény alatt 

 Grillsütő és bogrács igény esetén rendelkezésre áll 

Bármilyen étel és ital behozható 

 

Tartózkodási idő a lovarda területén: 5 óra 

Ár: 4 600 Ft /fő (minimum 10 fő) 10 fő felett 1800ft/gyerek 

 

Bármilyen egyéb egyedi igény összeállítható a fentiekből.  
Várjuk ajánlatkérését! 
Rossz idő esetére a fedeles lovarda is rendelkezésre áll. 
 


