WESTERN CITY RIO GRANDE
Rio Grande to doskonałe miejsce na organizację imprez integracyjnych.
Posiadamy trawiasty teren o powierzchni 25 hektarów
z parkingiem na 500 samochodów. Teren zamknięty z dala od zabudowań.
We wigwamie pomieścimy 200 osób a w sali biesiadnej 100 osób.
Wigwam posiadający zestaw multimedialny doskonale sprawdza się jako strefa kibica.
Posiadamy duże namioty i zestawy piknikowe. Na naszym terenie dysponujemy
polem paintballowym. Współpracujemy z wieloma ﬁrmami eventowymi.
Największa impreza, którą zorganizowaliśmy była na 3.000 osób.

Trzy przestrzenie, piękne możliwości
Klimatyczna stodoła, niebosiężny wigwam czy nowoczesne namioty sferyczne?
Która przestrzeń najlepiej wpasuje się w Wasze oczekiwania?
A może wszystkie trzy na raz? Takich możliwości, w jednym miejscu,
nie znajdziecie nigdzie indziej... wszystko to w otoczeniu przepięknej
sielskiej zielenii, stawu, mostków, grillowiska.
W dodatku zaledwie ok. 20 km od Poznania!
Może na pamiątkowych zdjęciach, w ramach szlachetnej ozdoby,
miałyby pojawić się konie?
Na miejscu mamy wielką, słynną stadninę.
Pomożemy Wam zorganizować niezapomniane wesele
lub inną mniejszą czy większą imprezę.
Współpracujemy z doskonałymi, sprawdzonymi podwykonawcami.

Kawiarnia Cafe Rio!
U nas znajdziesz tradycyjne lody produkowane na miejscu!
Otwarte od poniedziałku do piątku od 15:00 do 20:00,
sobota i niedziela 10:00 do 17:00.

Umawianie terminów imprez
Witek - 600 88 90 84
Organizacja wesel
Ola - +48 575 950 750
Organizowanie urodzin dla dzieci
Aldona – 570 889 084
Szkółka jeździecka – duże konie
Emilia - 665 216 743
Szkółka jeździecka – pony/kuce
Marika - 530 322 111
Adres miasteczka
Krosinko, ul. Lipowa 1
62-050 Mosina
POZYCJA GPS
N 52° 13' 42, 74''
E 16° 48' 54, 07''
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Rio Grande zaprasza na naukę jazdy konnej.
Do Waszej dyspozycji posiadamy konie:
NIDER (ur.2010) - koń rasy szlachetna półkrew, cechuje go stoicki spokój, idealny koń dla ropoczynających
przygodę w siodle.
JARISA (ur.2013) - klacz rasy ślązkiej, mimo mocnej budowy energiczna i chętna do współpracy z jeźdźcem.
FRYZKA (ur.2010) - klacz typ szlachetny, urodziwa i bardzo przyjemna w ruchu
MATADOR (ur.2010) - koń rasy wielkopolskiej, ciekawej maści tarantowatej , o dużym talencie skokowym
FLORYDA (ur.2014) - klacz typ szlachetny , córka Fryzki, bardzo energiczna ale grzeczna i ugodowa
DROPS (ur.1999) - kuc szetlandzki, już na zasłużonej emeryturze, można go podziwiać na łące
FOR ME (ur.2018) - klacz typ szlachetny, córka Fryzki, w przyszłości będzię pacować w siodle ,póki co pięknie rośnie
HERC i HUMOR (ur.2006) - typ pogrubiony , konie do bryczki,ale potraﬁą też chodzić w siodle, bracia i najlepsi przyjaciele
FOR YOU (ur.2018) - klacz typ szlachetny, córka Florydy, podobnie jak FOR ME w przyszłości będzie pracować w siodle
OSIOŁ KAJTEK (ur.2003) - ozdoba łąki
Kuce:
Anita - największa, królowa kucy. Idealny kuc na pierwsze starty.
Saimon - kuc, mocnej budowy. Doświadczony w zawodach jeździeckich.
Avatar - kary kucyk o wesołym uosobieniu. Bardzo skoczny, rokujący w karierze sportowej.
Lucyfer - Pierwszy najstarszy kuc w szkółce. Mimo imienia anielski charakter. Idealny na pierwsze lekcje, oprowadzanki,
galopy, a nawet pierwsze skoki.
Beauty - urodziwa klacz niskiego wzrostu, ale wielkiego charakteru. Ulubienica Pani Instruktor i dzieci.
Wszystkie zajęcia z dużymi końmi odbywają się pod okiem instruktora jazdy konnej.
Zachęcamy do skorzystania z naszej oferty bo…
„największe szczęście na świecie na końskim leży grzbiecie"

Źródło: www.krosinko.pl
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