.

Varighed og priser 2023
2 timers klit- og strandtur - herboende/udefra
2 times solnedgangstur - herboende/udefra
3 timers badetur, Langs Vesterhavet til Vigsø Bugt - herboende/udefra
1 dags rideferie, Hjardemål Klitplantage (6-7 timer)
1 dages rideferie, Nationalpark Thy (7-8 timer)
3 dages rideferie, Hjardemål (I alt ca. 65 km)
3-dages rideferie, Lild Strand (I alt ca. 85 km)
3 dages rideferie, Nationalpark Thy (I alt ca. 85 km)
4 dages rideferie, Thorup Strand (I alt ca. 100 km)
4 dages rideferie, Svinkløv Badehotel (I alt ca. 130 km)
Ponytrækning ( i alt ca. 1 time) - herboende/udefra
”Hø-Hotel” pr. hest pr. døgn
1 times tur på travbane - herboende/udefra
Ponyskole

Kr.
500,-/550,Kr.
540,-/600,Kr.
800,-/900,Kr. 1.100,-/1.250,Kr.
1.800,Kr.
2.795,Kr.
2.895,Kr.
3.100,Kr.
5.500,Kr.
6.500,Kr.
150,-/200,Kr.
180,Kr.
400,-/450,Kr.
200,-/300,-

Husk at booke din ridning i god tid.
Al ridning kun mod reservation og forudbetaling.

RIDETURE

LANGS VESTERHAVET
i Danmarks sidste vildmark…

Velkommen til Hanstholm Camping – Thy Feriepark, der ligger i en helt
særlig del af Danmark. Vores egen stald, Stald Vinur, tilbyder 2-times rideture,
badeture, solnedgangsture og 1 – 4 dages rideferier. Vi har ridning for både
rutinerede og urutinerede ryttere.

Vi rider i
unik,
vild og fr
edet nat
ur,
kilomete
klitter og rvis af
øde stra
n de
langs de
t brusen
de
Vesterha
v…

. Vi rider i al slags vejr, hvis du selv aflyser ridningen, refunderes pengene ikke
. Priserne er inklusiv lån af ridehjelm- og handsker
. Husk bl.a. lukkede sko/støvler med god, kraftig sål, cowboy- eller ridebukser

Hamborgvej 95 · Febbersted · DK-7730 Hanstholm · Tel.: +45 97 96 51 98 · info@hanstholm-camping.dk

www.hanstholm-camping.dk

Forbehold for trykfejl, pris- og
programændringer.

★★★★

★★★★

2 timers klit- og strandtur

Langs Vesterhavet til bunkerne i Vigsø.

2 times solnedgangstur

Langs Vesterhavet til bunkerne i Vigsø.

3 timers badetur

Vi rider med sadler, men når vi når frem til
vores badested, bader vi på hesten i vandet
uden sadler.

1 dages rideferier

For dig der bare gerne vil ride en hel dag i dejlig
natur. Eksklusiv forplejning og overnatning.

3 dages rideferier

På ankomstdagen rider vi en solnedgangstur,
dagen efter har vi en heldagstur tur/retur, og
på tredjedagen slutter vi af med 2-timers klit/
strandridning. Eksklusiv forplejning.
Inklusiv overnatning i egen hytte på
Hanstholm Camping.

4 dages rideferier

På ankomstdagen rider vi en solnedgangstur,
dagen efter har vi en heldagstur med overnatning, på tredjedagen rider vi hjem igen, og på

fjerdedagen slutter vi af med 2-timers klit/
strandridning. Inklusiv fuld forplejning
og overnatning i egen hytte på Hanstholm
Camping samt logi hos ”Havblik” i Slette
Strand eller ”Strandgården” i Torup.

Pony-trækning

Du rider på en af vores glade heste, og det en
af dine forældre/bedsteforældre, der trækker
hesten. Vores hesteguide er med på turen, der
varer cirka en halv time. Resten af tiden bruger
vi på at sadle op og af, nusse hesten og få et
”kørekørt” til hest. Alletiders voksen-barn
oplevelse.

1 times tur på travbane
Kun for nybegyndere.

”Hø-hotel” til gæste-hest

For dig, der gerne vil komme med egen hest.
Kun mod forudgående aftale, da vi skal have
kopi af hestens vaccinations-attest i god tid
før, I ankommer. Hø-hotellet omfatter fold +
foder + fjernelse af ”pærer”.

Bemærk
• 2 -timers turene er for både rutinerede og
urutinerede ryttere – ikke blandede hold.
•B
 adeturen, 1, 3- og 4 dages ferierne er
udelukkende for rutinerede ryttere.
•D
 u skal følge guidens instruktioner, ellers kan
du blive ”sat af” holdet.
• F remmøde ved Stald Vinur senest
30 minutter før afgang.
• Al ridning sker på eget ansvar.

