RECREATIE TE BOOMSGOED
.
Kom naar Te Boomsgoed voor:
Kamperen

Trekkershutten, verhuur
van caravans
Groepsaccommodatie,
groepsvakanties
Dagrecreatie, speeltuin , midgetgolf
Manege

TE BOOMSGOED

Schitterend gelegen in het
natuurgebied Montferland aan
de rand van het
recreatiemeer Stroombroek

Paardrijles speciale doelgroepen
Pony– ruiterkampen
Recreatieprogramma in de
zomervakantie

Recreatie Te Boomsgoed
Langestraat 24
7047 AP BRAAMT (Gld.)
Tel. 0314– 65 18 90
Internet: www.teboomsgoed.nl
E-mail: info@teboomsgoed.nl

MANEGE

Te Boomsgoed is gastvrij, vriendelijk, ongedwongen

Recreatie Te Boomsgoed is prachtig gelegen in de
Achterhoek/ Montferland, op 4 km afstand van
Doetinchem en 's Heerenberg en 10 km van de stad
Emmerich, op loopafstand van het recreatiegebied
Stroombroek. Het geheel is omgeven door heuvellandschap en uitgestrekte bossen.
De manege beschikt over een buiten– en binnenbak
en een gezellige kantine. Voor de paarden/pony’s zijn
16 stallen beschikbaar en er is voldoende weidegang.
Er wordt op een ongedwongen manier
les gegeven in groepjes van 5/6 personen-paarden. De minimum leeftijd is
6 jaar.
In het lesprogramma wordt op een
kindvriendelijke manier gewerkt aan
de basistechnieken van het paardrijden. Het plezier in paardrijden staat
voorop. Een goede omgang met de
pony is echter zeker zo belangrijk.
In de lessen wordt daarnaast aandacht
besteed aan de springtechniek.

De paarden/pony’s zijn eigendom van de manege. U kunt ook
met uw eigen paard de lessen volgen.





Dressuurles
Springen
Privéles specifieke
doelgroepen

Te Boomsgoed organiseert jaarlijks, afhankelijk van de vraag,
een aantal pony-/ruiterkampen. De deelnemers verblijven in
een van onze groepsaccommodaties. Het ponykamp is op basis
van volpension.
Tijdens het ponykamp wordt uiteraard veel tijd besteed aan de
paardensport, de verzorging, teamspel.
De manege werkt met een maandelijkse contributie, waarvoor
een machtiging afgegeven dient te worden.
De maandbijdrage wordt 12 x per jaar geïncasseerd en geeft
recht op 47 lessen per jaar. In de zomer– en kerstvakantie is de
manege gesloten. Hiermee is in de contributie al rekening
gehouden.

