Aktivitetskalender for Pinsen 2018 på
Gl. Klitgaard Camping.
Lørdag d. 19. maj:


Kl. 9.00 - Fodring af pladsens dyr. Her vil der være mulighed for at hjælpe
med at fodre kænguruer, kaniner og alle de andre dyr. Vi mødes ved
indgangen til gederne.
Kl. 13.00 – PINSEFROKOST – Der vil være aktiviteter og sjov for børn og
voksne. Så sæt kryds i kalenderen – Det bliver helt fantastisk sjovt .
Mere information kommer senere under arrangementer og det vil blive
hængt op rundt på pladsen.

Søndag d. 20. maj:


Kl. 10.00 – Oplev Nr. Lyngbys dejlige natur på ”gåben”, så dejlig efter alt det
gode mad i går  – Vi mødes ved informationen – Turen er ca. 3 km.



Kl. 14.00 – Fodboldkamp på den store grønne plæne. Alle kan være med
store som små.



Kl. 16.00 – Trække-ture på islandske heste. Dette foregår på ridebanen,
som ligger ved siden af bommen ovre ved hytterne. Der er 2 runder pr.
barn.



Kl. 16.30 - 45 minutters undervisning på islandske heste for alle, både
begyndere og øvet. Undervisningen foregår på ridebanen ved siden af
poolen. Mød op 20 min før, for at hjælpe med at gøre hestene klar.
Pris Kr. 160,00 Tilmelding og betaling sker i receptionen. Ridning er på
eget ansvar. Max 90 kg.



Kl. 17.30 - Turridning i terrænet. Vi mødes på ridebanen og turen varer ca.
1 time. Lidt ride-erfaring kræves. Pris Kr. 240,- Tilmelding og betaling i
receptionen er en nødvendighed. Ridning er på eget ansvar. Max 90 kg.

Mandag d. 21. maj:


Kl. 9.00 - Fodring af pladsens dyr. Her vil der være mulighed for at hjælpe
med at fodre kænguruer, kaniner og alle de andre dyr. Vi mødes ved
Indgangen til gederne.



Kl. 10.00 - Trækketure på islandske heste. Dette foregår på ridebanen,
som ligger ved siden af bommen ovre ved hytterne. Der er 2 runder pr.
barn.



Kl. 10.30 - Strandtur på islandske heste. Vi mødes ovre ved ridebanen og
sadler hestene op i fællesskab. Turen varer ca. 2 ½ time. Turen er for
ryttere med meget ride-erfaring. Pris Kr. 430,- Rytter max 90 kg.
Tilmelding og betaling i informationen.

Der tages forbehold for ændringer og aflysninger

