LOVASPROGRAM LAJOSMIZSÉN
Időpont:
Utazás:
Találkozás:
Indulás:

2021. szeptember 25.
autóbusszal
7.30 órától, a Blaha Lujza tér, Corvin áruház előtt
8.00 órakor

Program
Első állomásunk Lajosmizse. Itt található az ország egyik ismert
magántulajdonú állatkertje. Belépő: 2.500,- Ft/fő. A park 20 ha területen terül
el, nagy, tágas kifutókkal. Több mint egy km hosszú sétaúton lehet bejárni, és
ismerkedni az itt élő állatokkal. Sokféle nagymacska, majmok, zebra, ormányos
medve, emu, kakaduk, hogy csak néhányat emeljünk ki közülük. Innen a
Tanyacsárdába igyekszünk, ahol már pogácsával és pálinkával várnak minket,
és a csikósok segítségével megismerkedünk a csárdával. Majd lovas kocsikra
szállunk és kikocsizunk a pusztába. Visszaérkezés után Méneshajtás, majd séta
a tribünhöz.
A program:
- a lipicai mén felvezetése és bemutatása
- szereplők felvonulása, vendégek köszöntése
- pusztaötös bemutatója
- négyesfogat akadályhajtás
- csikósok különböző ügyességi feladatai: ló fektetés, ültetés, ostorpattogtatás,
csikósverseny
- szamáridomítás
- játékos vetélkedő a vendégek bevonásával: üvegleverés karikás ostorral,
szamárfogat hajtás
- istálló megtekintése
- séta a rackanyájhoz és a magyar szürke marhákhoz.
Ezután egy ebéd következik a Tanyacsárda éttermében.
- bográcsgulyás
- lángoló tejespite
- 2 dl fehér és vörösbor karafból, jeges víz
A gazdag program után Tápiószelére utazunk, ahol a Blaskovich kúriával ismerkedünk, mely az ország
egyetlen kúria múzeuma. Belépő: 1.000,- Ft/fő. Blaskovich Ernő volt a családi
ménes alapítója. Ebben a ménesben született Kincsem, minden idők
legeredményesebb telivére, aki világhírt hozott a magyar telivér tenyésztésnek.
A Blaskovich Múzeum hét szobájában enteriőr kiállítás látható nagyon sok
értékes tárgyi emlékkel, a család által gyűjtött kincsekkel. Természetesen
Kincsem emlékével is találkozhatunk a látogatás során. Nemcsak a kúria
eredeti berendezése szép tükre a magyar köznemesi életformának, hanem az
udvarházat övező park is, melynek fái, cserjéi jórészt egyidősek az épülettel.

Részvételi díj: 17.990,- Ft/fő

Akciós ár: 14.190,- Ft/fő
(Az akciós ár tartalmazza: az idegenvezetést, az utazást, a Tanyacsárda
teljes programját valamint a reggelit és az ebédet)
Fix ülőhely: 1.000,- Ft/fő
Program változtatás jogát fenntartjuk!
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Ügyfélszolgálati iroda: 1075 Budapest Síp u. 4.
: 317-1056, 317-1256 Engedélyszám: U-714/2006
www.kalandozastravel.hu
kalandozas@t-online.hu

