Summercamp
Theme: Living the Natural way
Het programma wordt verzorgt door

Summercamp
19 - 20 - 21 J u l i 2 0 1 3
Koningslust
Limburg

Winky Spiers(Engelstalig)
Nelis Verhoeven
Ellen Huijs
Natalya Verhoeven,
Agnes Degen

Georga niseerd
door

Alle stafleden zijn internationaal
gediplomeerd gedragsdeskundige en lid
van de PDTE

Natalya Verhoeven

Ellen Huijs

Wil jij ervaren hoe het is om op een

We bieden een compleet programma aan,

natuurlijke manier met je hond samen te

Van 9:30 tot ongeveer 21:00 in de avond.

leven vol begrip, wederzijds respect en
vertrouwen?

De gehele dag is gefaciliteerd en ruim
opgezet zodat er voldoende pauzes zijn

Agnes Degen

Dit Summercamp, met als thema samenleven

om rustig gezamenlijk te lunchen, dineren

met je hond op een natuurlijke manier, geven

en te ontspannen tussen de activiteiten

wij je allerlei handvatten. Veel praktijk met

door.

onderliggende theorie . En natuurlijk in een
ontspannen sfeer.

Tijdens de praktijk wordt je ingedeeld in
kleine groepjes waar je een persoonlijke

Informa tie
en aanmel den

In het weekend komende de volgende

groepsbegeleider hebt, allen

onderwerpen en activiteiten aanbod

gediplomeerd.

Sociale wandelingen, het gebruik van goede

Er is op het terrein mogelijkheid tot

gewoontes, benaderen van andere honden en

kamperen, eigen tent, caravan, ontbijt en

mensen.

voer voor je hond moet dan wel worden

info@petnanny.nl
035-6216222
06-29096608
06-16809899

meegenomen.

Prijs
Het volledige weekend
€ 390,- p/p met hond
€ 375,- p/p zonder hond

Wandelen zonder trekken aan de lijn,

Voor de douches, toilet, koeling voor

mantrailing, voersporen, water activiteiten

etenswaren en koffie/thee faciliteiten

speurtocht met hond.

vragen wij een vaste vergoeding van €10p/p/p nacht.

Lichaamstaal van de hond, invloed van de baas

In de omgeving zijn ook zeer goede

op de hond, fysiek en mentaal, natural agility,

hotels en B&B te vinden!

voeding en invloed van slaap op de hond.

