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INTERNATIONAAL RUITERKAMP IN
NOORD-ITALIË

GRAITESCA RIDING CLUB organiseert ruiterkampen voor de zomer van 2011
voor kinderen in de leeftijd van 8 tot 16 jaar in de heuvels van Piemonte, Italië.
Het zomerkamp vindt plaats op het landgoed Equiturismo Passerano in het
dorpje Passerano Marmorito (in de provincie Asti, Piemonte).
Eén of twee weken waarin alles draait om paarden en avontuur! Het zomerkamp
biedt een gevarieerd programma met o.a. paardrijlessen, buitenritten en
sportieve toernooien. Ook worden er educatieve activiteiten aangeboden zoals
paardenverzorging en paardenanatomie en is er de mogelijkheid om Engelse of
Italiaanse les te volgen.
Dit zomerkamp wil kinderen stimuleren om te genieten van het contact met
dieren en de natuur. Even zonder computer of TV, maar lekker uitwaaien tijdens
de buitenritten in het spectaculaire Monferrato-gebied. Spannende activiteiten in
de woeste natuur. Samen met andere paardenliefhebbers de hele dag bezig zijn
met je lievelingsdieren. Het kamp is geschikt voor beginners en gevorderden;
bij de lessen wordt rekening gehouden met je niveau.
Dus ben jij tussen de 8 en 16 jaar? Ben je een paardengek? Wil jij wel eens op
ruiterkamp in Italië? Vind jij het leuk om nieuwe vrienden te maken die net zo
gek zijn op paarden als jij? Meld je dan gauw aan!
Het zomerkamp wordt georganiseerd door hippisch centrum GRAITESCA
RIDING CLUB uit Cambiano-Turijn. Graitesca Riding Club is aangesloten bij de
F.I.S.E. (Italiaanse Federatie voor Paardensport) en biedt o.a. paardrijlessen
voor kinderen en volwassenen, pony club, wedstrijdtraining voor alle
Olympische paardensporten, paardentraining, fokkerij en plaats voor paarden
die met pensioen zijn. Verder werkt het centrum samen met de Franse school
voor beroepsonderwijs Maison Familiale Rurale en bieden zij stageplaatsen.
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PAARDRIJDEN EN PAARDRIJSPELLEN

Sport en spel, waarbij kinderen de uitdaging aangaan met zichzelf en met
anderen, vormen de basis van het activiteitenprogramma.
De belangrijkste sportieve activiteit is natuurlijk paardrijden! Twee uur per dag
is bestemd voor paardrijles, die natuurlijk gegeven wordt door professionele
instructeurs. De kinderen worden onderverdeeld in groepjes op basis van hun
niveau. Zo krijgen beginners de kans om stap voor stap de beginselen van het
paardrijden onder de knie te krijgen en kunnen meer gevorderde ruiters hun
technieken verder ontwikkelen.
Behalve paardrijles staan er ook andere “paardenactiviteiten” op het
programma. Bijvoorbeeld paardrijspellen, die het zelfvertrouwen van de ruiter
een boost geven en hun behendigheid stimuleren. Verder ook buitenritten in de
omringende bossen, altijd onder begeleiding van professionele gidsen, zodat
kinderen plezier kunnen hebben zonder dat hun veiligheid in het geding komt.
Dan is er nog het educatieve deel van het programma. Want bij een sport als
paardrijden telt niet alleen het technische aspect, het is minstens zo belangrijk
om deze prachtige dieren goed te verzorgen, ze met alle respect te behandelen
en ze zo goed mogelijk te leren kennen. Daarom worden de kinderen ook actief
betrokken bij de verzorging van de paarden. Ze leren hoe ze de dieren moeten
verzorgen, schoonmaken, en opzadelen. Ook leren ze meer over de anatomie,
het gedrag en de voeding. Dit zomerkamp is dus de ideale manier om een
bijzondere zomer te beleven…een zomer in het zadel!

ANDERE ACTIVITEITEN

Op het programma staan ook andere activiteiten, die spannend en leerzaam zijn
en het groepsgevoel versterken. Bijvoorbeeld:
Toernooien en buitenspellen
Schatzoeken
Orienteering (ook te paard)
Boogschieten
Survival
Avontuurlijke tochten in de bossen, hutten bouwen en touwbruggen.
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Een gezellig avondprogramma voor alle leeftijden (bingo, film, knutselen
etc.)
Lessen Engels of Italiaans.
Zo kan de dag eruit zien:
8.00: Opstaan, een gezond ontbijt en een beetje ochtendgymnastiek!
9.00: Les in hippologie. Voorbereiden van de paarden op de paardrijles.
10.30: Toernooi en spelletjes in de open lucht.
12.00: De paarden eten geven en ons klaarmaken voor de lunch. Hierna
rustpauze, vrij spelen of middagdutje.
15.00: Hippologie/hoefsmederij/boogschieten/klusjes in de stallen/ knutselen.
16.30: Tijd voor een welverdiend tussendoortje!
17.00: Nog meer fun tijdens een paardrijspel, paardrijles of een buitenrit!
18.00: Stallen opruimen en de paarden klaar maken voor de nacht. En
daarna…hebben we allemaal hard een douche nodig!
20.00: Avondeten.
21.00: Onder de sterrenhemel praten we na over wat we vandaag hebben
beleefd, totdat het bedtijd is. Want morgen is er weer een dag boordevol leuke
activiteiten!
N.B. Het definitieve programma wordt nog bekend gemaakt.

TARIEVEN EN RESERVERINGEN

Voor de zomer van 2012 gelden de onderstaande tarieven. Er is plaats voor 20
kinderen per kampweek, dus wees er snel bij! Om organisatorische redenen
ontvangen wij reserveringen graag voor 1 mei 2012.

Kampweek
Kampweek
Kampweek
Kampweek
Kampweek
Kampweek
Kampweek
Kampweek

1
2
3
4
5
6
7
8

Data
17-06 t/m 23-06
24-06 t/m 30-06
01-06 t/m 07-07
08-07 t/m 14-07
15-07 t/m 21-07
22-07 t/m 28-07
29-07 t/m 04-08
05-08 t/m 11-08

Tarief
€380,00
€380,00
€380,00
€380,00
€380,00
€380,00
€380,00
€380,00

ù

Het bedrag is inclusief 6 overnachtingen, ontbijt, lunch en diner, paardrijlessen,
deelname aan het animatieprogramma, en professionele begeleiding. Tijdens
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het kamp zijn er in principe geen extra kosten voorzien. U kunt uw kind
eventueel wat zakgeld meegeven (ongeveer 25 Euro). Korting: wie voor
twee weken boekt krijgt 10% korting op het totaalbedrag. Bij een boeking
voor twee kinderen uit hetzelfde gezin, ook in verschillende weken, krijgt u
eveneens 10% korting op het totaalbedrag.
Wilt u een reservering maken? Neem dan contact met ons op zodat wij u het
aanmeldingsformulier en onze bankgegevens kunnen opsturen. Om een plaats
te reserveren vragen wij een aanbetaling van 50% van het totale bedrag, het
restbedrag wordt bij aankomst betaald. Wanneer wij de aanbetaling hebben
ontvangen, sturen wij u hiervan een bevestiging per e-mail.
Annuleringen dienen te worden doorgegeven ten minste 20 dagen voor de dag
van aankomst. Bij annuleringen die niet binnen deze termijn worden
doorgegeven is geen restitutie van de aanbetaling mogelijk. Wij vragen hiervoor
uw begrip.

TIJDEN

De kampweken beginnen op zondag tussen 17.30 en 19.00 en eindigen op
zaterdag tussen 11.00 en 12.00. Om organisatorische redenen is het in principe
niet mogelijk om kinderen in of uit te checken op andere tijden.

WAT MOET JE MEENEMEN?

We raden aan om comfortabele, sterke kleding mee te nemen die vies en nat
mag worden. Probeer niet teveel mee te nemen. Wat mag er niet ontbreken in je
koffer:
Sportschoenen
Slaapzak, lakens, kussensloop
Rubberen laarzen of paardrijlaarzen
Ondergoed en sportsokken
Comfortabele spijkerbroeken of joggingbroeken
Katoenen shirts
Warme truien
Pyjama
Windjack/regenjas
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Een zonnehoed of pet
Zonnebril
Rugzakje
Handdoeken of badjas, slippers
Tandenborstel, tandpasta, zeep, shampoo etc. in een toilettasje.
Ruiterbenodigdheden, indien in bezit, inclusief cap.
N.B. Het gebruik van een cap is verplicht. Wie geen cap heeft kan er eentje bij
ons lenen. Tip: voorzie kleding en handdoeken van een naam of initialen.

WAAR LIGT HET LANDGOED EQUITURISMO
PASSERANO?

Het landgoed “EQUITURISMO PASSERANO” ligt in het dorpje Passerano
Marmorito, in het Monferrato-gebied in Piemonte, op circa 29 km afstand van de
stad Asti, op de grens met de provincie Turijn. Dit gebied bestaat uit uitgestrekte
heuvels en diepe valleien en vormt als het ware een observatiegalerij voor de
bergen van de Alpen. Het landgoed ligt aan de voet van het kasteel van
Passerano en biedt een adembenemend uitzicht over een prachtig en bijzonder
landschap. Het gebouw bestaat uit een ruime
binnenplaats met daaraan grenzend een grote zaal, die wordt gebruikt als
eetzaal. Op de begane grond en de eerste verdieping bevinden zich 3 ruime
slaapzalen voor de kinderen. De kamers zijn voorzien van stapelbedden. Er is
plaats voor 20 kinderen per week. Op beide verdiepingen is sanitair aanwezig.
Op de eerste verdieping is een speelzaal ingericht op de vroegere hooizolder,
ideaal voor recreatie en groepsactiviteiten. Midden in de natuur en op
steenworp afstand van de stallen: deze plaats is ideaal voor een bijzondere
vakantie die je nooit meer zult vergeten!
Uw kind op ruiterkamp en u op vakantie in de buurt? Het Monferrato-gebied is
opvallend niet toeristisch, en dat maakt de streek uitermate geschikt om in alle
rust te genieten van de natuur. Voorts is de streek beroemd om zijn heerlijke
wijnen. De grootste steden in de buurt van het landgoed Equiturismo Passerano
zijn Asti en regiohoofdstad Turijn. Op circa 150 km ligt Milaan. Ook toeristische
gebieden als de Bloemenrivièra en het Lago Maggiore liggen op nog geen 200
km afstand. Meer informatie over bezienswaardigheden in Piemonte en het
Monferrato-gebied in het bijzonder kunt u vinden op de volgende websites.
Eventueel kunnen wij voor u reserveren.
Officiële website van het Monferrato-gebied:
http://www.monferrato.org/site/
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Officiële website van de Alto Monferrato:
www.altomonferrato.info
Officiële website van Passerano Marmorito:
http://www.comune.passeranomarmorito.at.it/
Officiële website van de region Piemonte:
http://www.piemonteitalia.eu/en/vedere.html
Vakantie in Piemonte:
http://www.tripadvisor.com/Tourism-g187851-Piedmont-Vacations.html

VERZEKERING

Uw kind is verzekerd via Graitesca Riding Club. Wel is het belangrijk dat uw kind
een EHIC zorgpas bij zich heeft. Heeft uw kind nog geen eigen pas, zorg dan
voor een kopie van de zorgverzekeringpolis. Het is verstandig om een
reiskostenverzekering af te sluiten, waarin ziektekosten secundair zijn gedekt.
Het kan bijvoorbeeld zo zijn dat eventuele medische kosten niet volledig
vergoed worden door uw ziektekostenverzekeraar, maar ten hoogste tot het in
Nederland gebruikelijke tarief. De kosten die bij de ziektekostenverzekeraar niet
gedekt zijn of onder het eigen risico vallen, kunnen via een reisverzekering dan
toch nog voor vergoeding in aanmerking komen.

CONTACT

Heeft u vragen, wilt u meer weten of een reservering maken? Aarzel dan niet om
contact met ons op te nemen. Dat kan in het Nederlands.
Vaudagna Franco
E-mail: info@equiconser.com
Tel: 0039 3389402701
EQUINE CONSULTING & SERVICES
www.equiconser.com

