
Dag 6 – zondag ( reisdag) 

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

GO SOCIAL GAAT NAAR PORTUGAL!
” Ga met me mee naar QUINTA DO FALCAO in Portugal om de Lusitano’s te leren kennen, het heerlijke eten 
te ontdekken, Working Equitation te ervaren, Portugese dressuurlessen te krijgen, de typische wijngaarden 
te bezoeken met een fantastisch diner, een onvergetelijke buitenrit te maken naar de rivier met picknick 
lunch. Maak kennis met de prachtige Portugese cultuur, terwijl je leert over sociale media.  
We gaan rijden, genieten, lachen en ontspannen.

Daarnaast volg je een aantal creatieve content workshops in Portugal! Ik ga je leren hoe je effectieve content 
maakt, hoe je geweldige verhalen maakt en natuurlijk reels... Al lerend, zul je deze onvergetelijke ervaring in 
Portugal voor altijd vastleggen. Wil je met me mee?  
Lees dan verder....

Vanwege het exclusieve en op maat gemaakte programma zijn er slechts 6 plaatsen 
per week beschikbaar. Boek dus snel, want vol = vol

Dag 1 - dinsdag  (reisdag) 

Eindhoven-Lisbon; ophalen & transfers in minibus naar Quinta do Falcão,
19:00                Welkom drankjes
20:00                Diner

Dag 2 - woensdag 

08:00                Ontbijt
09:30                Social media workshop - tips & tricks creatieve content
13:00                Lunch
14:00/20:00    Privé dressuur les van Pedro TeixaraFarto
20:30                Diner

Dag 3 - donderdag   

09:00         Ontbijt
10:30         Buitenrit naar de rivier; met picknicklunch, zwemmen en 
duiken in het heldere water van de Rivier Zézere
16:00          Social media Workshop - wat heb je tot nu toe gemaakt
20:00          Diner 

Dag 4 - vrijdag

08:00                Ontbijt 
08:00/14:00    Privé les, dressuur of Working Equitation
13:00                Lunch
14:00/20:00    Privé les, dressuur of Working Equitation  
20:00                Diner

Dag 5 - zaterdag 

07:00                Ontbijt 
08:00/14:00    Privé les, dressuur of Working Equitation
14:30                Lunch
17:00                Bezoek aan de Wijngaard te paard
18:00/20:00    Rondleiding door de kelder en locatie gevolgd door een diner met 
becommentarieerde proeverij van 6 wijnen, vergezeld van brood, toast, olijven, kaas- en 
hamplank, gerookte vleeswaren, hapjes en jam.

Data in 2023
Week 1:   14 - 19 maart 
Week 2:   18 - 23  april
Week 3:    27 juni – 2 juli

Alles inbegrepen, eten, drinken, kamers, tours, 
paardrijlessen, social media workshops.

De prijs van dit arrangement in een tweepersoonskamer is €1.405,-.
De prijs van dit arrangement in een eenpersoonskamer is €1.525,-.

Prijzen zijn exclusief vlucht, verzekering en 
transferkosten.

Kies je datum en stuur een mail naar Paardenpas. 
Nogmaals, slechts 6 plaatsen per week beschikbaar, 

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

See you in 2023

Package Price 

BOEK DIRECT VIA PAARDENPAS  
Email: patricia@paardenpas.nl of info@paardenpas.nl

Telefoon: +31.6.47310175

Het Portugal Programma  

Rider & Teacher Pedro Teixara Farto 

Rui, Sandra, Floor & Pedro 


