EQUUSVIC - Tarifes
Ronda Francesc Camprodon, 2 - 08500 Vic (Barcelona)
Mòbils: 687 34 48 36(Carles) - 679 85 68 99 (Carme)
Correu electrònic: info@equusvic.cat

Serveis

Preu

Observacions

Mensualitat

65 €/mes

1 hora de classe setmanal

Mensualitat

120 €/mes

2 hores de classe setmanals

Bo de 10 classes

200 €/bo

Classes d'1hora. Només es comptabilitzen les classes rebudes.

Bo de 5 classes

105 €/bo

Classes d'1hora. Només es comptabilitzen les classes rebudes.

Formació eqüestre i pupil·latge

325 €/mes

Formació eqüestre (1 hora/setmana) i pupil·latge del cavall/euga.

FORMACIÓ EQÜESTRE

ACTIVIATS EQÜESTRES PER ESCOLES AMB CONVENI
Mensualitat pels alumnes de

65 €/mes

l'Escola Sant Miquel (Vic),

Preferència en l'atorgació de plaça. 1,5 hora setmanal (1 hora de classe de formació
eqüestre)

l'Escorial (Vic), La Font (Vic),
Salarich (Vic)

SORTIDES I EXCURSIONS (És recomanable fer la reserva amb un dia d'antelació)
Grups de 3-6 persones

20 €/pers.

Sortida de 1 hora. Preparació prèvia en pista d'arena de 15 minuts.

Grups de 2 persones

25 € /pers.

Sortida de 1 hora. Preparació prèvia en pista d'arena de 15 minuts.

50 €

Activitat de 1,5 h. (classe sobre cavall 1 hora).

25 €/dia

De 8.45 h. a 13.30 h. Possiblilitat de quedar-se a dinar. De 13.30 a 15.00 suplement de 3

EQUITACIÓ TERAPÈUTICA
Sessió individualitzada

CASALS
Un dia de Casal d'Estiu / Casal de
Pasqua / Casal de Nadal
Pack de 5 dies de Casal d'Estiu /

€ (servei de microones, nevera...).
100 €/set.

Casal de Pàsqua / Casal de Nadal

De 8.45 h. a 13.30 h..Possiblilitat de quedar-se a dinar. De 13.30 a 15.00 suplement de 3
€/dia (servei de microones, nevera...).

PUPIL·LATGE
Pupil·latge i formació eqüestre

325 €/mes

Pupil·latge del cavall/euga i formació eqüestre (1 hora/setmana).

Pupil·latge de cavalls/eugues

275 €/mes

Alimentació, supervisió i neteja. Tots els animals disposen d'estable amb pati extern
individual.

