Aktywny Poraj

Stadniny konne
STAJNIA LEŚNY KONIK
ul. Ogrodowa, 42-360 Poraj
tel.: 601 218 003
e-mail: aniagolania@wp.pl
www.lesnykonik.pl
Gospodarstwo rolne ze stajnią Leśny Konik w Poraju położone jest w otulinie porajskiego lasu przy ulicy Ogrodowej.
Miejsce to powstało dzięki miłości do zwierząt, pasji jeździeckiej oraz uporowi i pracowitości właścicieli. Drewniana
stajnia jest domem dla 10 koni, poczynając od najstarszej klaczy Czara, od której wszystko się zaczęło 16 lat temu,
poprzez Olivię, Eldorado, Balbinę, Rysię, Fuksa, Lolka, Pisę, Pasodoble i Emperatriz.
Stajnia Leśny Konik zrzesza przyjaciół, którzy uwielbiają konną rekreację oraz współzawodnictwo. To tu można
galopować przez las na końskim grzbiecie, pływać z końmi, zwiedzać okolicę, skakać przez przeszkody, poznać
podstawy woltyżerki, rozgrywać zawody sportowe konne,
a w niesprzyjającą aurę można jeździć na
hali, a także zorganizować przejażdżki bryczką. Miejscowe psy, koty i sówka są dodatkową atrakcją tego urokliwego
miejsca.
Stajnia Leśny Konik organizuje kursy jazdy konnej, imprezy dla szkół i zakładów pracy, imieniny i urodziny, a w ferie
zimowe i wakacje kursy języka angielskiego.

STAJNIA GalOpagos

ul. 19 Stycznia 153, 42-360 Jastrząb
tel.: 730 080 230

Stajnia GalOpagos znajduje się w miejscowości Jastrząb, w gminie Poraj. Istnieje od 2013 r. Właścicielka jeździ od 25
lat konno, przekazując swoją pasję innym. Na ranczo można przyjechać cały rok. Organizowane tu są jazdy zarówno
dla początkujących, jak i dla zaawansowanych jeźdźców. Ranczo oferuje wakacyjne kursy jazdy konnej dla dzieci i
młodzieży połączone z nauką żeglarstwa, wielogodzinne rajdy, jedno- lub dwudniowe. Istnieje również możliwość
noclegu w domku letniskowym (4 miejsca noclegowe) z łazienką.
Stajnia posiada własną ujeżdżalnię i piękne tereny jeździeckie. Organizuje imprezy integracyjne, grille, ogniska oraz
wszelkie spotkania. Oferuje także pensjonat dla koni. Wszystkie jazdy prowadzone są przez doświadczonych i
wykwalifikowanych instruktorów Polskiego Związku Jeździeckiego. Koniki są towarzyskie, łagodne i przyjazne dla
dzieci oraz dorosłych.
Pobyt na terenie Stajni pozwala odpocząć w miłej kameralnej atmosferze od zgiełku dnia codziennego w ciszy, na
łonie przyrody w pięknej okolicy.

STAJNIA KUŹNICA STARA
Kuźnica Stara 10, 42-360 Kuźnica Stara
tel.: 501 661 615
e-mail: legeartis-br@o2.pl
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www.kuznicastara.galopuje.pl
Stajnia Kuźnica Stara to prywatny, kameralny obiekt, w którym właściciele realizują swoją pasję. Oprócz własnych
koni znalazło się tam miejsce na dwa boksy do wynajmu. O Stajni można śmiało powiedzieć, że nosi ona charakter
mini pensjonatu. Właściciele mówią o sobie, że są koniarzami, zapewniając na co dzień troskliwą opiekę nad własnymi,
a także nad powierzonymi po opiekę kopytnymi. Konie karmione są trzy razy dziennie, mają do dyspozycji 3ha
wybiegów trawiastych. Oprócz tego do dyspozycji jest piaskowy maneż, myjka oraz miejsce na sprzęt jeździecki.
Na terenie gospodarstwa jest mały zarybiony staw, gdzie można odreagować niepowodzenia z zasiadki na dużą rybę
nad Zalewem Porajskim. Można też popływać łodzią motorową lub wybrać się na krótką przejażdżkę samochodem
terenowym. Do dyspozycji gości jest niezależny komfortowy pokój
z łazienką dla 3 osób.
Wraz z rozwojem turystyki konnej na terenie sąsiednich gmin dla wędrujących wierzchem zostaną dodatkowo
wybudowane mobilne boksy dla koni, co
w rezultacie da dobre warunki pobytu w Stajni Kuźnica Stara dla
niewielkich grup jeźdźców wraz końmi.

STAJNIA GOLDEN HORSE
ul. Koziegłowska 35a, 42-311 Żarki Letnisko
tel.: 792 661 255
e-mail: neffri78@interia.pl
www.goldenhorse.eu
Stajnia Golden Horse położona jest na pograniczu dwóch malowniczych miejscowości Żarek Letniska i Myszkowa
(Nowa Wieś). Stajnia oferuje naukę jazdy konnej oraz pensjonat dla koni. Budynek o długości 100m. mieści 40 boksów
o wymiarach europejskich. Stajnia posiada pięć koników: Tiger, Dekurion, Szer-khan, Azyl, Michale. Koniki są łagodne i
przyjazne nawet dla początkujących jeźdźców. Do dyspozycji klientów jest maneż, lonżownik oraz padoki. Zajęcia
prowadzone są pod okiem wykwalifikowanego instruktora, w miłej i przyjaznej atmosferze.
Golden Horse umożliwia również zorganizowanie przejazdów grupowych, ogniska z kiełbaskami oraz grilla. Na terenie
istnieje również możliwość noclegu w pokojach gościnnych lub na polu namiotowym z dostępem do kuchni.
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