Tabăra Horse Riding Adventure la Potcoava
18 – 21 aprilie 2019

Program detaliat
Ziua 1: 18 aprilie 2019 Bun venit la Potcoava! Atelier Horsemanship
În jurul orei 14 ne strângem cu toții la Centrul de echitație Potcoava aflat în satul Brebu, comuna
Runcu, județ Dâmbovița. Sunt 120 km de parcurs din București până la locul taberei noastre, drum
ce durează aproximativ 2 ore-2 ore și jumătate (în funcție de trafic, bineînțeles).
Facem cunoștință cu membrii echipei noastre (participanții în tabără) și cu caii de la Potcoava, apoi,
începând cu ora 16 Ionuț Popescu, proprietarul centrului de echitație, va ține atelierul de
horsemanship - introducere în arta echitației: cum să te apropii de cai, ce trebuie să știi despre
aceștia încă de la început, cum se îngrijesc caii, cum interacționezi cu ei prima dată și cum ajungi la
lecțiile de călărie. Seara savuram o cină cu produse naturale din zonă.
Ziua 2: 19 aprilie 2019 – O zi întreagă dedicată lecțiilor de echitație
După micul dejun împărțim timpul în funcție de câte persoane suntem și câ ți cai vom avea la
dispoziție și urmează o zi întreagă de lecții de călărie. În total fiecare persoană va avea câte 3 ore de
lucru efectiv cu calul în această zi iar tocmai pentru că suntem cu toții la început de drum, împărțim
aceste ore pe tot parcursul zilei pentru a avea timp și pentru odihnă între sesiunile de lecții de
echitație.
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Prânzul și cina vor fi special pregătite pentru noi de către cei de la Potcoava cu ingrediente naturale
și produse locale. Pâinea de casă făcută la fața locului în cuptor de lut nu va lipsi de la nicio masă.
Seara avem foc de tabără (în funcție de vreme, focul de tabără poate avea loc în a doua sau a treia
seară) și o degustare surpriză!
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Ziua 3: 20 aprilie 2019 - Haidook Experience - O zi întreagă de plimbare călare prin pădure
și împrejurimi
Dacă ieri am fost inițiați în arta echitației și am învățat să stăm corect pe cal, să pornim și să oprim
calul, să mergem la pas, să urcăm și să coborâm de pe cal, ei bine, astăzi este timpul să aflăm cum
este să lucrăm cu calul în afara manejului. Spre deosebire de alte centre de echitație, aici la
Potcoava ai ocazia să călărești atât în manej cât și în afara acestuia și să afli care este diferența.
Ziua de astăzi este dedicată plimbării călare și vom porni într-o adevărată zi de explorarea Munților
Leaota: vom face programul de o zi numit “Haidook Experience”(program renumit al centrului de
echitație Potcoava) – în funcție de cât de pregătită va fi fiecare persoană participantă din tabără,
vom opta la fața locului fie pentru o tură călare de o zi (luăm mâncare la pachet de la pensiune), fie
pentru două ture călare cu retur la pensiune la masa de prânz. Centrul de echitație este situat chiar la
poalele Munților Leaota și oferă o priveliște extraordinar de frumoasă asupra acestora.
Ca și în zilele precedente, prânzul și cina vor fi pregătite de mâinile pricepute ale bucătarului.
Ziua 4: 21 aprilie 2019 – O ultima plimbare călare după care ne luăm rămas bun
După mic dejun urmează o ultimă plimbare călare prin împrejurimi, timp de stat la soare, masă de
prânz, apoi ne luăm rămas bun și pornim spre casă.
După cum vezi, programul este un mix între lecții de echitație în manej și plimbări călare în
împrejurimile Munților Leaota, timp petrecut în natură și mâncare tradițională realizată cu
ingrediente tradiționale din zonă.
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Programul a fost conceput alături de cei de la centrul de echitație Potcoava și te așteptăm cu drag!
Pentru înscrieri contactează-mă pe adresa carmina@travelwithasmile.net, telefon 0745310811
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