
                    

Villa Kakelbont – BTW 0660.885.645 
 Telefoon +31620080041 

Doe het zelf ponykamp! 
 
Maak dan met je eigen budget een plan… 
Wil jij een paar leuke dagen(of weekend) hebben met je eigen  
vriendinnen en allemaal die dagen een eigen paardje verzorgen!?  
Kom dan gezellig bij ons kamperen met je eigen tent, caravan en/of camper of in 
onze tent of oude sleurhut! 
 
We hebben paarden en pony’s in alle soorten en maten beschikbaar, neem je je eigen 
paard mee dan kan je gebruik maken van onze stallen en paddock!  
Kosten? Je maakt zelf je eigen draaiboek, denk aan de volgende opties(de 
onderstaande prijzen gelden alleen tijdens een verblijf bij ons); 
 
De basis, 
Een overnachting met eigen caravan/camper €7,50,- per nacht per persoon. 
Een overnachting met eigen tent camper €5,- per nacht per persoon. 
Een overnachting in onze caravan/tent €10,- per nacht per persoon(excl. beddengoed). 
 
Wat kan bij ons, 

• Theorie les €20,- per uur 
• Voltige of zit les €15,- per half uur 
• Buitenritten €25,- voor 2 uur, minimaal 4 personen 
• Rijles - spring, dressuur, cross of carrousel €20,- per uur per persoon 
•  Menles €45,- per 45min 
• Vrijrijden in de piste €12,50 p.u 
• Picknicken in het bos – Wil je dat we meegaan met de koets €35,- p.u.! 
• Stokpaardjes race! 
• Maffe estafette, heel veel spelletjes 
• Wandeling aan de hand met pony’s/paarden/ezel/hondjes  
• BBQ-en 
• Uitslapen 
• Lasergamen (max. 12 personen) 
• Zwemmen in ons badje 

 
Wat kan je bij de buren, zelf reserveren, 

• Zonnen en zwemmen in de Mosten  
• Waterskiën  
• Suppen  
• Klimmen  
• Mini golf  

 
Bedenk wat je wil! Maar laat het op tijd weten voor onze planning! 
 
Lijkt het je leuk en zit organiseren in je bloed? Doe je ding en leef je uit! Geef maar 
een gil als je hulp nodig hebt! Wil je liever dat wij alles organiseren, dan kun je je 
natuurlijk altijd inschrijven voor een reeds gepland ponykamp of met ons om tafel! 
Alles is bespreekbaar! 
 


