
Rider & Teacher  

Pedro Teixeira Farto 

Data in ZOMER 2023
Week 1:    1-5 aug 
Week 2:   22 -26 aug

Alles inbegrepen, eten, drinken, kamers, paardrijlessen

De prijs van dit arrangement in een  
tweepersoonskamer;

Ouder die wil paardrijden € 850,-
Ouder die niet wil paardrijden € 625,- 

Kind dat wil paardrijden € 740,-
Kind dat niet wil paardrijden € 495,-

 
Prijzen zijn exclusief vlucht, verzekering en 

transferkosten.

Kies je datum en stuur een mail naar Paardenpas. 
Nogmaals, slechts 4 plaatsen per week beschikbaar, 

dus BOEK NU. Bel me gerust als je vragen hebt 
over het programma +31 651 807107

  BOEK DIRECT VIA PAARDENPAS  
  Email: patricia@paardenpas.nl 
  Telefoon: +31 647 310 175

Prijzen

Tot in de zomer!
Floor Schoenmakers 

Vanwege het exclusieve en op maat gemaakte programma zijn er  

slechts  4 plaatsen  (ouder* + kind) per week beschikbaar.  

Boek dus snel, want vol = vol!

 

* indien je als ouder niet zelf wilt paardrijden worden er uiteraard andere  

teams gevormd met de aanwezige personen. 

”Een droomkans voor moeders en/of vaders met paardengekken! 

 SAMEN MET JE KIND OP “PAARDENVAKANTIE!”

Ga jij met mij en mijn dochter Lola van 10 jaar mee naar QUINTA DO FALCAO in  
Portugal? Vijf dagen en 4 nachtjes samen weg om de Lusitano’s te leren kennen,  
mogelijkheden om samen met je kind te paardrijden, als team een Pas de Deux  
rijden, het heerlijke eten te ontdekken, Working Equitation te ervaren, lekker te  
spelen bij het zwembad met elke avond toffe Poolpartys, een middag heerlijk  
zwemmen bij de rivier met picknick. Tussen je lessen door lekker chillen, zwemmen, 
spelen met de dieren, shoppen of kijken bij de rest. Het is vakantie, dus niks moet  
en alles mag!  Maak kennis met de prachtige Portugese cultuur, terwijl je samen 
met je kind kunt genieten van een mini vakantie samen met de paarden.   
We gaan rijden, genieten, lachen en ontspannen.

Dit programma is leuk voor ALLE  ouders. Je hoeft niet perse zelf te rijden.  
Wil je met me mee? Lees dan verder....



Dag 1 - dinsdag  (reisdag) 
Vliegveld-Lisbon; ophalen & transfers in minibus naar Quinta do Falcão 

13.00 Lunch
14:00  Prive les voor houding en balans (30 minuten)
20:00          Diner

   Dag 3 - donderdag   
 
   08:00 Ontbijt
   08:30 Prive les dressuur of Working Equitation (45 min)

   13:00 Lunch
   14:00 Ouder* + kind samen les,  oefenen voor Pas de Deux of  
   Working Equitation (60 min)

   20:00 Diner + Poolparty

Het programma 

    Dag 4 - vrijdag

    08:00   Ontbijt
    08:30   Team Battle Pas de Deux en Working Equitation 
    13:30   Lunch en zwemmen in de Zézere River
    20.00   Diner  
    Avond - Dansshow van de Kids 

   Dag 5 – zaterdag ( reisdag) 

Ontbijt, afscheid nemen, transfer naar 
Lisbon & vlucht terug naar Nederland

Dag 2 - woensdag 

08:00 Ontbijt
08:30 Prive les dressuur of Working Equitation (45 min)

13:00 Lunch
14:00 Ouder* + kind samen les,  oefenen voor  
Pas de Deux of Working Equitation (60 min)

20:00 Diner + Poolparty

“Let’s make unforgettable memories!! “


