Hest og hytte

Lej en Islandshest og hav den som din i 2, 3, 4 eller 6 dage. Efter introduktion og ridetur med guide på førstedagen har du
hesten for dig selv og kan selv planlægge dine rideture i de skønne omgivelser resten af tiden. God indkvartering i smukt
beliggende hytter med selvforplejning.
•
•
•
•
•

Turridning i Småland i Tidan åens smukke dal
3- 8 dages ophold i hytte med egenforplejning
Islandshest på egen hånd efter 1 times instruktion
Rideerfaring: 3-5. Du skal kunne passe, pleje og håndtere hesten i terræn
I højsæsonen (juli og august) kan der normalt kun bookes hele uger fra lø-lø. (Dvs. at kortere ture normalt
ikke kan booke og at en weekend med 3 dage fra fredag-søndag er ikke mulig, eks. to-lø kan gå - så spørg
gerne hvis en hel uge bliver for langt)
• Mulighed for rabat: Hvis I kan fylde en hel hytte (min. 5 pers.) og booker en hel uge. Eller er større grupper.
Hytteby smukt beliggende i Tidan åens dal kun 375 km fra København. Der er gode hytter, gode, stabile Islandsheste og en
meget gæstfri atmosfære. Naturen er smuk og afvekslende og byder på flere gode ridestier.
Det hedder hest og hytte fordi du får udleveret din "egen" hest, som du har under hele opholdet. Der er en opstart med
instruktion om hesten, op- og afsadling, pleje og fodring og informationer om ridningen og sikkerhed. Derefter er du overladt
til dig selv med din islandshest og kan i eget tempo udforske naturen omkring hyttebyen på de mange fine ridestier. Man
skal mindst være 2 personer på turene af sikkerhedshensyn.
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Hest og hytte - turfakta
Varighed:
3- 8 dage (2-7 overnatninger). Du ankommer dag 1, får tildelt hytte og en første ridetur på 1-1.5 timer med start kl. 15. Du
får grundig instruktion om hest og ridning. Du har hesten som din egen i de bookede dage. Booker du 8 dage har hestene 1
hvile dag, på ugeturen typisk dag 4 (gælder fra booking af 5 dage med hest). På sidstedagen afleverer du hytte og hest sidst
på formiddagen. Fleksibilitet er mulig, visse ankommer og ønsker først at starte ridning dagen efter, samt undlade at ride på
afrejsedagen, det kan aftales individuelt inden I ankommer.

Indkvartering:
Du bor i hytte med TV, wc/brusebad, køkken og et eller flere soveværelser. Hytterne ligger smukt placeret i ådalen. Hytten
er opvarmet ved ankomst. Slutrengøring er ikke inkluderet i prisen, men kan naturligvis tilkøbes og betales på stedet. Du
skal selv medbringe sengelinned og håndklæder. Du skal også selv sørge for toiletpapir, opvaskemiddel og evt. andre
fornødenheder.

Pension:
Selvforplejning. Hytten er udstyret med køkken med alt nødvendigt køkkenudstyr. Der kan bestilles mad i receptionen eller
man kan selv handle ind i Mullsjö.

Heste:
Vi rider på gode, veltrænede islandsheste. Der er omkring 40 heste på ridecentret, så de kan også finde en, der passer til
netop dig. Rytter max. vægt 100 kg og vant rytter.

Rideerfaring:
Min 3. Du skal være vant rytter med erfaring i uderidt og du skal være sikker på hesten i alle gangarter i terræn. Du skal
naturligvis også kunne pleje og passe hesten, sadle op og af mm

Gruppe og guide:
Der skal være min 2 ryttere sammen, når I rider ud. Turene er uguidede. Der gives behørig instruktion inden du slippes løs
på din hest.

Tøj og udstyr:
Komfortabelt udetøj med ridebukser uden sømme på indersiden af benet. Ridesko eller vandresko, evt. med half chaps,
handsker og evt regntøj. Du kan låne hjelm på ridecentret.

Andre aktiviteter:
Der er flere andre aktivitetsmuligheder - du kan leje kano og sejle på Tidan åen, du kan skyde med armbrøst og prøve
lerdueskydning.

Ikke inkluderet i prisen
Rejse til hyttebyen, alle måltider og andre forbrugsvarer, andre aktiviteter, slutrengøring (kan tilkøbes)

Turkode:
SE 115-01
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Hest og hytte - rejsefakta
Ankomst:
Dag 1 kl 15. Rideklar. I højsæsonen (juli og august) kan der udelukkende bookes hele uger fra lø-lø. (Dvs. en weekend med
3 dage fra fredag-søndag er ikke mulig. Eks. to-lø kan gå - men spørg bare, hvis du har kortere tid end en hel uge til
rådighed) Individel aftale, hvis det ikke passer jer at ride på ankomst og afrejse dage, er mulig. Bemærk: Ved booking af en
hel uge, 8 dage er der ikke ridning på ankomst og afrejsedage.

Afrejse:
Sidstedagen efter dagens ridetur omkring kl 12.

Transport:
Det er lettest at køre bil, enten via Øresundsbroen eller via Helsingør-Helsingborg overfarten. Der er 375 km fra København
og 265 km fra Helsingborg. Du kan også tage toget til Mullsjö og der kan arrangeres transfer fra stationen. Kører du i egen
bil får du detaljeret kørselsanvisning

Turkode:
SE 115-01

Vi tager forbehold for fejl og mangler mht. det udskrevne.
Hjemmesiden vil være stedet at se den sidst gældende opdatering.
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