School of Essence
Djesse Stubbe

3 day intensive

SENSITIVE AND CONNECTED RIDING
3 dagen intensieve begeleiding
van 10u tot 18u
4 deelnemers
475,- euro

Praktische informatie
De trainingsdagen beginnen om 10.00 uur en eindigen om 18.00 uur
met kans op enige uitloop. We vragen je om om 09.45 uur aanwezig
te zijn, zodat we op tijd kunnen beginnen. Indien je later denkt te
arriveren kan je dit doorgeven op het telefoonnummer: 0031 (0) 6
472 64 503.
Tijdens de training is er koffie, thee en sap aanwezig.
Lunch moet je zelf voorzien.

Mee te nemen
Wij raden je aan om op de training comfortabele kleding en
schoenen te dragen, die voor alle weertypes geschikt zijn. De
training vindt afwisselend binnen en buiten plaats. Je rijkleding kan
je meenemen en tijdens de middagpauze aandoen. We adviseren
om een cap mee te nemen en deze tijdens de rijsessies te dragen.
Je ontvangt bij aanvang van de training een mapje, met een pen en
een schriftje, waarin je aantekeningen kan maken.

Eigen paard
Als je een eigen paard hebt is het raadzaam om met je paard aan de
training deel te nemen. Op deze wijze kunnen we je nog veel
specifieker begeleiden. Stalling of weidegang kan je rechtstreeks met
de locatie regelen i.v.m. hun planning en mogelijkheden.
Als je geen eigen paard heb of zonder wenst deel te nemen zijn op al
onze locaties paarden ter beschikking om mee te werken, met
uitzondering van onze hoofdlocatie in Zelhem. Op deze locatie is
enkel deelname met eigen paard mogelijk.

Adres van de locatie
Zelhem: Boldijk 5A • 7021 JA Zelhem • Nederland • 0031 (0)6 472 64
503 • info@terra-natura.nl
Loenen: Dalenk 12 • 7371 DE Loenen • Nederland • 0031 (0)6 54 38 16
82 • info@alfsengi.nl
Houthalen: Lelystraat 46 • 3530 Houthalen-Oost • België • 0032
(0)499 73 68 42 • annik.roex@telenet.be
Kijk voor de annuleringsvoorwaarde in de algemene voorwaarden. www.terra-natura.nl
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