Bemutatlozásunk
A Krisztina Lovasudvar , a Kisalföld szívében, a Sokorói dombság mellett fekszik ,
Győrtől 5 km-re Győrújbaráton . A lankás dombokon szőlő ültetvények sorakoznak ,az
erdők vadban gazdagok . Szerencsés, aki lóháton tud barangolni ezen a tájon , hiszen
számtalan gyönyörű szurdok vezet fel Sokorói dombságra ,ahonnan belátni az egész
győri medencét . Hangulatos fenyőerdőkön , nagy réteken vágtathatunk keresztül
egészen a Magas Bakonyig, majd vissza térhetünk a nagy Pándzsa patak árterének
ligetein , Pannonhalmán keresztül .
Színvonalas lótartás, szerető gondoskodás jellemzi a lovasudvart , ahol bértartásra,
lovardai gyermek lovas oktatásra, és tereplovaglásra egyaránt lehetőség van .
Rendkívül aktív közösségi élet zajlik egész évben , számtalan programot, kirándulást,
családi napot szervezünk ,
Várunk minden természetet, lovakat, hagyományos értékeket szerető felnőttet és
gyermeket .

„ Egy jó közösséghez tartozás hozzá segíti az embert egy teljesebb élet megéléséhez,

különleges módon gazdagítja a személyiséget. „

Szolgáltatásaink
Póni lovaglás
Szereted a nyugodt, kedves és aranyos pónilovakat?
A póni lovaglás eszedbe jutott már?
Minden gyermeket szeretettel várunk, aki szeretne megismerkedni a póni és
kislovak varázslatos világával.
Póni lovaglás, kedves, gyermekszerető, nyugodt, vezetett pónilovakon.
Játék lóháton, karikákkal, labdákkal, miközben megismerkedsz a lovak
világával.
A póni lovaglás alatt fejlődik az egyensúly,koordináció, erősödnek az izmok,
miközben a gyermek jó levegőn van.

A ló közelsége jellemet formál, önállóságra nevel és felellőséget ébreszt.
Apunak, Anyunak:
A szakértők szerint nagyon jó hatással van a gyerekekre, akik könnyebben
szocializálódnak a lovaglás hatására, illetve kommunikációs képességeik is
észrevehetően javulnak. A nyugodtabb lelki állapot a koncentráció és a memória
javulását eredményezi. Ez pedig közvetett úton, de határozottan javítja a mentális
képességeket, tanulmányi eredményeket.
Szeretettel várja a 3-6 éves gyerekeket, Vadóc és Szofi, a két kedves póniló és
Kádi Regina pónilovas oktató.

2300 ft / 20 perc havi 4 alkalmas bérlet : 8000 ft

Bértartás
Vállajuk lovak bértartását , 24 órás felügyelettel , szakképzett személyzettel ,
tágas karámokkal .

Amit jelen pillanatban kínálunk:
- kifutós bokszok (4 x 4 m)
- egésznapos karámozás (önitatóval)
- , öltöző, tusoló, saját szekrény
- pata mosó
- világított pályák
- kiváló takarmány (zab, , kukorica, korpa, l, sárgarépa, nyalósó)
- személyre szóló takarmányozás
- állatorvos( ló specialista, lókórház háttérrel ), kovács
- szép terepek (hegyvidéki és sík terepek)
- 2 körkarám
- ugró pálya, kivilágított
- dijlovas pálya
- klubhelyiség ( fűtött )
Takarmányozás jó minőségű alapanyagokkal, részben saját, illetve ellenőrzött
helyről származik. Az angol bokszok nagyméretűek, a lovak kényelmesen el
tudnak bennük feküdni, a padlójuk EU szabványnak megfelelően levezeti a
nedvességet. Az istállók tágasak, jó szellőznek, biztosítják az egészséges levegőt!

Minden nap teljes boksztakarítás van, és friss szalma kerül a lovak alá.
etetés : napi 2-3 igény szerint ,szálas takarmány , legelés egész nap biztosított .
Bártartás havi : 40.000 ft

Terápiás lovaglás
Fő tevékenységünk a terápiás lovagoltatás, amelyet szakképzet terapeuta végez!

Várjuk olyan gyerekek, felnőttek jelentkezését, akik a következő betegségcsoportok
valamelyikében érintettek:
Neurológiai:









Születés körüli
oxigénhiányos,
agyvérzés utáni állapot ICPFelnőttkori agyvérzés STROKE- utáni állapot
Koponyasérülés utáni
állapot
Központi idegrendszer
gyulladásos tünetek:
sclerosis
multiplex,meningitisenchephalitis utáni állapot
Cerebellaris ataxia
DMP, Parkinson

Ortopédiai:



tartáshibák, hanyag tartás
Scheuermann kór

Pedagógia/pszichiátriai:






tanulás képesség zavara
beszédképesség zavara
figyelemzavarok
memória zavarok
szorongás, depresszió



mozgástervezés-működés
zavara
testséma értékelés zavara

Egyéb :


Az érdeklődők kérdéseire a:
pataspajtas@gmail.com,
salaktaadel@gmail.com ,
cercerus@gmail.com
06/70-282-76-77 (17.00 után)
Kérdeésire Salakta Adél, Schubkégel Krisztina: (706053922) tud válaszolni.

Lovas oktatás
Némethy módszer szerint oktatunk, alapelvünk, a megfelelő stabil alapokra
épülő, igényes, és magas szakmai elvárásoknak megfelelő, személyre szabott
oktatás. Az alapok megtanulásánál, mindegy, hogy valaki hobbi lovas vagy
versenyző lesz-e.
Egyformán stabil, jó üléssel kell rendelkeznie, hiszen építkezni csakis erős alapra
lehetséges.

Nagyon fontosnak tartjuk a biztonságos lovaglás körülményeinek megteremtését,
továbbá, hogy edzés végén jó élménnyel távozzon a vendég. Szem előtt tartjuk a
fokozatosságot és minden lovas személyiségének, egyéni adottságainak
figyelembevételét. Minden lovas fejleszthető, korra való tekintet nélkül. A
lovaglás, a lovakkal töltött idő, mindig élménnyé kell, hogy váljon, ki kell, hogy
szakítson a rohanó világ stresszes hétköznapjaiból és valami mást, valami
felszabadító érzést kell, hogy nyújtson.
Az oktatás személyre szabott, nem nagyüzemi, és a teljes lótartást, ápolást,
lóismeretet, szerszámozást, ló egészségügyet is felöleli.13 nagyon kedves, jól
belovagolt, nyugodt, terep biztos, gyerek szerető lóval várjuk a kedves lovasokat.
A lovaink között minden fajta és méret képviselteti magát.
Jól képzett, nagy tapasztalattal rendelkező, türelmes, gyermekközpontú
oktatóink, szeretettel várnak Mindenkit! Nem lehet elég korán elkezdeni, és soha
nem érdemes abbahagyni!
A ló a természet része és így vált az emberi élet részévé is. Mozgása ritmusos,
egyenletes, rugalmas, háromdimenziós, amely az emberi szervezet számára
rendkívül hasznos fizikai hatásokkal:
Futószáras oktatás : 2300 ft / 30 perc , Havi bérlet : 8000 ft / 4 alkalom
Osztály lovaglás : 2800 ft / 60 perc

Havi bérlet : 10.000 ft / 4 alkalom

Terep lovaglás : 2800 ft / óra , vagy : 1,5 órától 2800 óránként

Egyéni edzés ( díjlovaglás ,díjugratás ülésjavítás) : 3000 ft / alkalom

Elérhetőség
Hétfő

8:00 - 18:00

9081 Győrújbarát Külterület 013/5 Hrsz

Kedd

8:00 - 18:00

06-70-6053922

Szerda

8:00 - 18:00

cercerus@gmail.com

Csütörtök

zárva

ÉSZ: 47° 36' 24.9" N
KH: 17° 39' 50.7" E

Péntek

8:00 - 18:00

Szombat

8:00 - 17:00

Vasárnap

8:00 - 17:00

facebook.com/KrisztinaLovasudvar

Várunk minden természetet, lovakat, hagyományos értékeket szerető felnőttet és
gyermeket.
További információ: www.kriszitnalovasudvar.hu

