A 2-3 ÓRÁS PROGRAM ÁRA ITALLAL,
LANGALLÓVAL 2.000,-FT/FŐ.
AZ EGÉSZ NAPOS PROGRAM ÁRA AZ
IGÉNYEKTŐL FÜGGŐEN VÁLTOZIK.
10 nyugodt, kiegyensúlyozott lovunk
négyszögben és terepen is kiválóak.

futószáron,

tereplovaglás:
2.500,-Ft/óra/fő
egész napos csillagtúra: 8.000,-Ft/nap/fő
szállás reggelivel:
3.500,-Ft/éjszaka/fő
„BETYÁROK NYOMDOKÁN”
5 napos lovastúra (4 éjszaka)
100.000.-Ft/fő
Ha hosszabb időt töltenének városunkban, és
kényelmesebb szállást igényelnének, akkor egy 30 ágyas
kaposvári
panziót
ajánlunk
Önöknek
(www.csaloganypanzio.hu).

Kérjük, tekintsék meg képgalériánkat, és
tájékozódjanak a részletekről az alábbi elérhetőségeken:
honlapunk:
e-mail:
Tel/fax
Cégvezető:
Lovasoktató:

www.meistro.hu
meistro@t-online.hu
06-82/424-381
Meiszterics László +3630/216-8528
Meiszterics Edit +3630/567-6618

AZ ÉV MINDEN NAPJÁN SZERETETTEL VÁRJUK A VIRÁGOK,
SZÖKŐKUTAK, ÉS A LOVAK VÁROSÁBA, A BALATON DÉLI
PARTJÁTÓL 40 KM-RE, KAPOSVÁRON,
A MEISTRO LOVASKLUBBAN.

MEISTRO LOVASKLUB

Kapos
parti

7400 Kaposvár, Keceli bejáró
Tel/fax: 06-82/424-381
www.meistro.hu
e-mail: meistro@t-online.hu

OSZTÁLYKIRÁNDULÁS
KICSIKTŐL A FŐISKOLÁSOKIG
TISZTELT OSZTÁLYFŐNÖKÖK, SZÜLŐK,
KEDVES GYEREKEK ÉS KOLLEGÁK!
Engedjék meg, hogy egy olcsó, nem hagyományos, de a hagyományokra
épülő, mégis izgalmas és hasznos programot ajánljak Önöknek.
Látogassanak el az év településére, jöjjenek el a kaposvári Meistro Lovasklubba,
mely egész évben szeretettel vár kicsiket és nagyokat egyaránt.
A vendégek fogadásáról lovasoktatónk, lovasedzőnk, túravezetőink és
lovasklubunk tagjai gondoskodnak.

2-3 ÓRÁS PROGRAMUNK:
vendégek fogadása, a hagyományőrző egyesület és a
tanya bemutatása,
lovasmúzeum megtekintése, a honfoglaláskori és a
középkor lovagi harci eszközök, öltözetek bemutatása,
tájékoztatás a huszárok és a somogyi betyárok életéről,
csínytevéseiről, és hőstetteiről filmvetítés.
Lóval vontatható munkaeszközök és a szoborpark
megtekintése,
az állatsimogatónk megnézése, állatok etetése.
Szürkemarha, mangalicák, rackajuhok, szárnyasok,
emuk, nyuszik, őzek és egyéb díszállatok.
Lovasbemutató a csikósok és lovagok szokásaiból, majd
a vendégek számára is lehetőség nyílik az eszközök
kipróbálására.
A kovácsmúzeum megtekintése, eredeti eszközök és a
patkolás bemutatása.
Lóápolás, nyergelés, lovagoltatás.
Népies játékok kipróbálása (patkódobás, üvegleütés,
ostorozás, íjászat).

EGÉSZ NAPOS PROGRAMUNK:
Vendégeinknek külön igény esetén lehetőséget
biztosítunk egy piknikre is, vagy akár szabadon való
bográcsos főzésre, szalonnasütésre, de vállalunk egy tál
ételek elkészítését is (pl: gulyás, paprikás krumpli, töltött
káposzta, pörkölt, stb.).
Horgásztavunkon rendezhetünk horgászversenyt, és a
kifogott halból, a tóparton el is lehet készteni az ételt.
Amíg az étel elkészül lehetőség van röplabda, kispályás
foci, pingpong, lábtenisz, íjászat, 2-3 órás gyalogtúra a
Tókaji parkerdőbe és egyéb más sportolásra is.
Legnépszerűbb, ha 3-5 fős csapatokat alkotnak, és egy
akadályversenyt rendezünk számukra népi játékokból és
izgalmas, ügyességi feladatokból.
A 2-3 ÓRÁS PROGRAM IRÁNYÁRA DIÁKOKNAK, FOGYASZTÁS NÉLKÜL
1.000,-FT/FŐ
AMI EGÉSZ NAPOSRA IS BŐVÍTHETŐ, MEGEGYEZÉS SZERINT.
10 hektáros területünk alkalmas egyszerre több osztály vagy akár egy iskola fogadására is.
Az alapprogram igény szerint kibővíthető és alakítható.
EGÉSZ NYÁRRA SZERVEZÜNK LOVASTÁBORT ÉN NAPKÖZIT
bővebben: www.meistro.hu

CSAPATÉPÍTŐ
TRÉNING,
NÉVNAPI-,
MUNKAHELYI-,
BARÁTI
ÖSSZEJÖVETEL
a kaposvári MEISTRO LOVASKLUBBAN
Bármennyire is furcsa, de az osztálykirándulásnál szereplő
programok kiválóan alkalmasak a felnőtt korosztály számára is.
Természetesen a fogadást kiegészítjük egy kisüstis koccintással,
langallóval, esetleg borkóstolóval. A horgászversenyt egész naposra is
bővíthetjük. A főzéshez a kellékeket biztosítjuk. Klubhelységünk 50 fős,
ahol hang- és fénytechnika minden igényt kielégít. PowerPoint-os
előadásra, filmvetítésre, discora, karaokera az eszközök rendelkezésre
állnak.

