
EquiLibreTrainingTN

TERRA NATURA 
School of Essence & Authentic Balance

dagexcursie
van 10u tot 17u
20 tot 30 deelnemers
95,- euro 

Praktische informatie

De excursie start om 10u met uitleg en een korte �lm over het ontstaan van het gebied. Daarna gaan we het 
terrein in en verblijven we een anderhalf à twee uur bij de paarden.

Rond 13u gaan we terug naar het bezoekerscentrum en hebben we lunchpauze. Lunch moet je zelf voorzien.
Na de lunchpauze gaan we voor een tweede dagdeel het gebied in. Meestal tre�en we de paarden dan weer in 
een ander moment van hun dagritme aan, waardoor we weer veel nieuwe dingen kunnen zien.

Als je wenst deel te nemen aan deze excursie kan je je via de website inschrijven. We verwachten je om 9.30u op 
het bezoekerscentrum van de Oostvaardersplassen in Lelystad. Het adres is Kitsweg 1, 8218 AA Lelystad. Wees 
goed op tijd want als je later arriveert kan het zijn dat we inmiddels het gebied in zijn en moet je wachten tot het 
tweede dagdeel.

Tijdens de excursie spreekt het voor zich dat we de balans en de harmonie van de dieren niet willen verstoren. 
Daarom is het belangrijk dat er rust en stilte in de groep is en de aanwijzingen van ons door iedereen goed 
opgevolgd worden. Kinderen zijn enkel per hoge uitzondering toegelaten en in overleg. Ook is het van groot 
belang om zuivere kleren en schoenen aan te doen, waarmee je niet eerder in contact met andere dieren 
of paarden gekomen bent. Dit is een maatregel van Staatsbosbeheer om ziektes in het gebied te voorkomen. 
Indien je deze niet aan of bij hebt, kunnen we je helaas niet meenemen op de excursie.

NB Het kan soms koud zijn op de vlakte, dus zorg voor goede, water- en winddichte kleding en stevige schoenen 
of laarzen.

Kijk voor de annuleringsvoorwaarde in de algemene voorwaarden. www.terra-natura.nl
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