
Dla szkół i przedszkoli przygotowaliśmy atrakcyjną ofertę zwiedzania naszego 
gospodarstwa. Łączymy zabawę, integrację i edukację!

Zapraszamy do odwiedzenia Rancha u Zapotocznego!

Nasza oferta
UWAGA:
- oferta kierowana wyłącznie do grup zorganizowanych – minimum 15 osób
- konieczna jest wcześniejsza telefoniczna rezerwacja wizyty - nr tel +48 / 607-66-13-23 Jest to przede 
wszystkim wspaniałe miejsce wycieczek edukacyjno – integracyjnych dla dzieci i młodzieży szkolnej z 
regionów Pom Ziemi Lubuskiej i Wielkopolski (zachodnia i płn-zachodnia Polska).

Coraz częściej odwiedzają nas też dorośli.

Zapraszamy na Rancho (tylko grupy zorganizowane, powyżej 15 osób):
- grupy szkolne i przedszkolne (oferta specjalna)
- rodziny z dziećmi (weź ze sobą rodzinę i przyjaciół! )
- osoby chcące w niekonwencjonalny sposób spędzić urodziny, imieniny, rocznicę lub inną okazję
- imprezy firmowe

Na Ranczu można m.in:
- poznać nasze urocze zwierzęta
- posłuchać ciekawych opowieści na temat koni
- spędzić miło czas przy ognisku lub skorzystać z altany grillowej
- skorzystać z rozbudowanego placu zabaw dla dzieci, gdzie oprócz tradycyjnych huśtawek i zjeżdżalni można 
spróbować zabaw z dalekiej północy 
- spróbować wyrobów gospodarskich z naszej wędzarni, zupy gulaszowej z kociołka albo domowego ciasta (po 
wcześniejszym uzgodnieniu)

Program ramowy (od 3 do 5 godzin):
1. Przyjazd grupy do gospodarstwa, powitanie (ok. 5-10 minut).
2. Krótka pogadanka na temat miejsca, w którym się znajdujemy(ok. 5-10 minut).
3. Zwiedzanie zagród ze zwierzętami(około 20-30 minut).
Opowiadamy o poszczególnych zwierzętach. Dzieci karmią zwierzęta, mogą je dotknąć .

4. Wycieczka wozem drabiniastym po Łagowskim Parku Krajobrazowym 

5. Posiłek (ok. 30 minut)

http://www.biogospodarstwo.pl/wioska_laponska_dla_turystow/oferta-dla-szkol-i-przedszkoli/


Serwujemy kiełbaski z rusztu,pieczone na ognisku , chleb, herbatę.

6. Naturalne jezdziectwo gry i zabawy (ok. 2 – 3 godzin).
Zajęcia prowadzone są z instruktorem dzieci wymagają odpowiednich technik pedagogiczno-szkoleniowych 
oparte na nauce wzrokowej,zabawie,rywalizacji w grupie ale opartych na włąsciwym naturalnym podejściu do 
zwierząt z jakimi bendą miały do czynienia .Program ma na celu zbudowanie prawidłowych relacji między 
małymi jeźdźcami a końmi opartymi o naturalne zachowanie stadne koni,podnoszącymi z jednej strony 
bezpieczenstwo a z drugiej budującymi przyjażń między młodym człowiekiem a zwierzęciem z 
uwzglednieniem zrozumienia potrzeb i zachowań przyjaciela jakim staje się koń.

7. Pod koniec zabawy pieczemy również podpłomyki (ok. 20-30 minut).
Są to placki z samej mąki i wody, które pieką się na specjalnej płycie w ognisku. Chętne dzieci mogą same 
przygotować swoje podpłomyki.
Istnieje też możliwość zakupu pamiątek – wyroby z rogu (breloczki, naszyjniki, itp), wytwarzane w 
gospodarstwie.
W tym czasie można także korzystać z placu zabaw.

8. Pożegnanie i odjazd grupy.
Koszt powyższego programu:
- 30zł netto (+23% VAT) / osoba – przy grupach powyżej 40 osób
- 35zł netto (+23% VAT) / osoba – przy grupach od 30 do 40 osób
- przy grupach poniżej 30 osób wycena ustalana indywidualnie

Opiekunowie (w ilości 1 osoba na każde rozpoczęte 10 dzieci)i kierowcy bez opłat.
Możliwe jest dostosowanie oferty do indywidualnych potrzeb grupy (np. rozbudowanie lub ograniczenie 
posiłków, rozbudowanie lub ograniczenie ilości zabaw z animatorami, wydłużenie lub skrócenie czasu pobytu), 
co pozwala w razie potrzeby ograniczyć cenę za organizację wycieczki.

Zapraszamy do kontaktu 607661323
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