ЗЕЛЕНО УЧИЛИЩЕ С КОННА ЕЗДА и ИЗКУСТВА
КОМПЛЕКС ЗА СЕЛСКИ ТУРИЗЪМ «ЙОВЧЕВАТА КЪЩА»,
и КЛУБ ПО КОННА ЕЗДА „ЕЛЕНА”
Това е дългосрочна програма, която надгражда всяка следваща година нови знания,
умения и таланти у децата – в сферата на спорта, изкуствата, занаятите, грижата за природата и
екологичния начин на живот и е съсредоточена върху това, детето да се забавлява, да общува с
връстници от цял свят, опознавайки природата, растенията и животните!
ПРОГРАМАТА е модулна, добре балансирана и се адаптира към индивидуалните
възможности и интереси на всяко дете. Тя създава възможност за деца между 6 и 18 години
да прекарат незабравими дни, като усвоят основни умения в конната езда и повече от 10
допълнителни дейности като: плуване, колоездене, тенис на маса, стрелба с въздушна пушка
и лък, катерене, танци, рисуване, дърворезба, пирография, грънчарство, приложни изкуства и
много други.
Единственото задължително условие е децата да се чувстват добре и да се забавляват,
обгърнати с любов и внимание!
НАСТАНЯВАНЕТО на децата става в автентична и уютна домашна обстановка на
Комплекс за селски туризъм “Йовчевата къща”, разположен в китната махала Килъжевци,
само на 3 км. от центъра на възрожденския град Елена - тук всеки става част от едно голямо
семейство. Към комплекса има конна база, плувен басейн с детска част, съоръжения за тенис
на маса, колоездене, федербал, волейбол и др.
В КОННАТА БАЗА на комплекса се отглеждат коне от породите «Източнобългарска»
и «Каракачанска». Чрез квалифицираните си инструктори тя предлага възможност за
обучение по езда за начинаещи и напреднали и преходи с коне.
ЕКИПЪТ от ръководители, аниматори, инстуктори, водачи и помощниците им, се
грижи за удобството, комфорта и безопасността на децата.
ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 3 дни /2 пълни пансиона/ и 5 дни /4 пълни пансиона/;
ЦЕНА: 120 лв.на дете за тридневната програма и 170 лв. за петдневната.
В цената са включени: настаняване в Комплекс за селски туризъм «Йовчевата къща»
при условия пълен пансион /нощувка, закуска, обяд и вечеря/, участие в програмата за конна
езда, спорт и развлечения, предоставяне на предпазна екипировка, ползване на басейн и
спортните съоръжения на комплекса, трансфери от и до гр.Елена.

