
 

Program detaliat 
  

Ziua 1 - luni: 20 iulie 2020 Bun venit la Potcoava! 

Atelier Horsemanship, introducere teoretică în lumea cailor, introducere în lumea vinului &
degustare de vin  
  
În jurul orei 10:30 – 11:00 dimineața ne strângem cu toții la Centrul de echitație Potcoava Mountain
Hideaway 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). 
  
Ne cazăm, facem cunoștință cu membrii echipei noastre (participanții în tabără) și cu caii de la
Potcoava, apoi, începând cu ora 11:30 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. 

La ora 14 luăm masa de prânz pregătită cu ingrediente proaspete, ne odihnim puțin, pentru ca apoi
la ora 15:30 să participăm la prima sesiune de teorie legată de lumea cailor. În jurul orei 17 ne vom
întâlni din nou cu caii în manej pentru sesiunea practică de echitație de după amiază.

Vom da apoi startul serii la ora 19 cu prima degustare de vin a taberei, însoțită de povești despre
vin: unde în lume crește vița de vie, cum este România din acest punct de vedere, etc. Degustarea de
vin din această seară va fi realizată cu vinuri din una din zonele cele mai bune pentru producția de
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vin de la noi din țară și vom încerca vinuri proaspete, de vară și va fi urmată de cină.  

Ziua 2 - marți: 21 iulie 2020 

O zi întreagă dedicată lecțiilor de echitație – teorie și practică; seara degustare de vin tematică
și foc de tabară
  
După micul dejun împărțim timpul în funcție de câte persoane suntem 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. La mijlocul zilei, după masa
de prânz, facem o nouă sesiune de teorie pentru a descoperi mai multe din tainele echitației. 

Seara este dedicată din nou descoperirii vinului atât din punct de vedere teoretic cât și practic, iar în
această zi vom avea parte de o degustare de vin tematică. Ce vinuri vom degusta și ce temă am ales
pentru această seară afli direct în tabără. 
  
Cina va fi servită după degustarea de vin, loc în care putem continua poveștile despre cai, vinuri,
vacanțe și călătorii. Și pentru că este vară și ne place să stăm în aer liber, seara la apus participăm și
la un foc de tabără în locul special amenajat pentru asta din grădina de la Potcoavă. 
  
Important: 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. Menționez aceste lucruri pentru că de fiecare dată când am mers într-o tabără
aici, participanții au apreciat mult locul și din punct de vedere al mâncării.  

Notă: în funcție de vreme, focul de tabără poate avea loc în a doua sau a treia seară.
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Ziua 3 – miercuri: 22 iulie 2020 

O zi întreagă de plimbare călare prin pădure și împrejurimi. Seara luăm cina în foișor și ne
bucurăm de cea mai compleza degustare de vin a taberei 
  
Dacă până acum 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 mai mult 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 explorare a
împrejurimilor. Centrul de echitație este situat chiar la poalele Munților Leaota, oferă o priveliște
extraordinar de frumoasă asupra acestora și are în jurul său o mulțime de trasee pe dealuri și prin
pădure, numai bune pentru plimbări călare. Vom avea parte astfel de plimbari calare prin
imprejurimi, pe dealuri si prin padure atat dimineata cat si dupa amiaza, la ora pranzului savurand o
noua masa delicioasa si odihnindu-ne un pic la umbra in timp ce povestim in cadrul ultimei sesiuni
teoretice despre echitatie. 

Finalul zilei ne rezerva ceva special: ne mutam la foisorul acoperit din curte, loc recunoscut de
oaspetii de la Potcoava pentru sesiunile de outdoor cooking realizate aici. Si cum vinul merge tare
bine in asociere cu mancarea, in aceasta ultima zi de tabara am pregatit o degustare de vin cu vinuri
potrivite cu felurile de mancare ce le vom servi. Si astfel vom petrece ultma seara din tabara cu
vinuri povestite, mancaruri aromate si admirand stelele ce se vad atat de bine pe cer in serile de
vara.
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Ziua 4 - joi: 23 iulie 2020

O ultimă plimbare călare prin împrejurimi. Savurăm masa de prânz, după care ne luăm
rămas bun 
  
După mic dejun urmează o ultimă plimbare călare prin împrejurimi, tragem concluziile taberei și
analizăm cu ce pleacă fiecare de aici, avem timp de stat la soare, luam masa 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, teorie în ceea ce privește echitația, degustari de vin însoțite de
poveștile vinului dar și informatii teoretice despre lumea vinului, timp petrecut în natură și mâncare
tradițională realizată cu ingrediente naturală din zonă. 

Tarife și detalii organizatorice

Tarif:

1780 lei/persoană în cameră dublă/pachet
2100 lei/persoană în cameră single /pachet

Tariful include:

 3 nopți cazare în cadrul unității de cazare de 3* recent renovate deținute de centrul de
echitație Potcoava

 pensiune completă începând cu prânzul din ziua 1 și terminând cu prânzul în ziua 4
 apa plată la discreție pe tot parcursul zilei (la mese și în afara acestora)
 toate activitățile legate de călărie individuale și de grup (lecții de călărie, plimbare călare)
 lecțiile teoretice zilnice despre echitație
 echipamentul de siguranță necesar activităților de echitație
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 foc de tabără în una din seri
 partea teoretică legată de vin și degustările de vin profesionale din fiecare seară

Tariful nu include:

 transportul la și de la Centrul de echitație Potcoava (sat Brebu, comuna Runcu, județ
Dâmbovița; harta aici )

 alte băuturi și servicii care nu sunt menționate la “tariful include”

Tariful este aplicabil pentru înscrieri cu plată integrală până pe 10 iulie 2020 și include 10%
reducere față de cel standard.  Locul în tabără va fi confirmat în urma efectuării plății. Plata poate fi
făcută prin bancă dar și cu tichete de vacanță.  

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 sau carmina@winesday.ro
telefon 0745310811.
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