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REJSER OPLEVELSER BREVKASSE TIPS CAMPING OUTDOOR

EXPLORER
Fuld galop 
ved Vesterhavet
140 km på hesteryg langs
Vesterhavet er en hård, smuk og
storslået oplevelse for krop og sind. 

Voodoo i Benin | Hemsedal for hele familien | Historiens sus på Åland
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D
et er vanskeligt at tørre det store
tandsmil af i farten. For et øjeblik
siden vendte den græske guide sig i
sadlen og råbte i vinden: »Let us
galop to the seamark.« 

Sømærket kan kun anes i horison-
ten, hvor sand og himmel glider sam-

men i et flimmer. Det store smil opstår helt af sig
selv, når den robuste lille islændervallak under
dig galoperer af sted. Flokkens hove lyder dund-
rende mod den faste sandstrand, vi rejser os op i
sadlen og holder i den lange, viltre man, så
hestene rigtigt kan strække ud. De elsker det. Og
vi elsker det. 

Men vi er ikke i Grækenland. Vi er i Nordvest-
jylland på et firedagsridt på 140 km fra vores base
ved Hanstholm Camping, Thy Feriepark, til
Slette Strand længere nordpå ved Vesterhavet.
Turen er lang, stranden og naturen øde og
hestene stærke. 

Første dag bliver vi indlogeret i otte personers

hytter med bad, køkken og stue på Hanstholm
Camping, hvor evt. ikke hestetossede familie-
medlemmer kan feriere, mens andre drager på
den lange tur. Vi går ud på folden ved camping-
pladsen, og guiden tildeler os islænderne efter
evner og temperament. Da en af deltagerne fra
den ni mand store flok under opsadlingen siger:
»Jeg går lige om på dametoilettet« (om bag en
busk red.), er vilkårene slået fast. Det er en øde
rute, vi skal på. Og på et dagsridt på omkring 10
timer kommer vi kun forbi ét civiliseret toilet. 

Danmarks sidste vildmark
Hanstholm Camping ligger i Thy – der hvor Jyl-
lands nakke slår et knæk, og hvor Atlanterhavet
møder den danske kyst. Nogle kalder området
for Danmarks sidste vildmark, andre kalder det
Danmarks første nationalpark. Faktum er, at
stranden og det unikke, totalfredede klitlandskab
er så øde og smukt, at de færreste, der ikke har
været her, kan forestille sig så storslået natur i

Hestene bevæger sig gennem blødt sand, galoperer
op ad stejle bakker og tølter gennem ujævne klitter,
som om de hørte til i Thys barske landskab og ikke i
Island. De er forskellige af sind. Siggi følger flokken,
Asi vil gerne løbe fra de andre, og Stjerni har intet
imod at være bagtrop. Foto: Liv Høybye

danskbilferie.dk
70 10 43 43

CAMPING
ITALIEN – FRANKRIG
KROATIEN – SPANIEN

“Camping 
er den sjoveste 
familieferie!”

Mobilhomes
Bungalowtelte

200 af 

Europas bedste 

campingpladser

MOBILHOMES & TELTE
– PÅ DE BEDSTE PLADSER

Italien  |  Kroatien  |  Frankrig  |  Spanien  |  Holland  |  Tyskland  |  Østrig

SOSOSOSOSOSOSOSOSOSOSOSOSOSOSOSOMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMERFERIE
FFFFFOFOFOOORORORR R HHF HEEELLE E FFFAAAMMIMILILIEEENE
LUKSUSCAMPING & FERIEBOLIGER

Bestil GRATIS
campingkatalog på 

danskbilferie.dk

ALTOMINCIOGardasøen, Italien

Fra kr. 486,-
Mobilhome1 uge, pr. pers. v/6 pers.

ISOLINO
Maggioresøen, Italien

Fra kr. 714,-
Mobilhome

1 uge, pr. pers. v/6 pers.

PRA DELLE TORRIAdriaterhavet, Italien

Fra kr. 794,-
Mobilhome1 uge, pr. pers. v/6 pers.
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Tlf. 70 22 66 00 - www.risskov.com
Også åbent på telefon søndag kl. 10-15

Alverdens rundrejser

En rundrejse på 8 dage til Grækenland. Oplev den populære og 
skønne ø i selskab med vores danske rejseleder, bosat på Kreta 
og ekspert i kretensk kultur og natur. Mange oplevelser venter 
os, bl.a. byrundtur i charmerende Chania, Knossos Paladset og 
besøg på Boutaris vingård. En spændende nyhed i 2012. 

Kreta 
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Flyv fra Aalborg eller København 

Fra

Kr. 7.399

Book nu pris
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En fantastisk rejse på 8 dage til mandeløen Mallorca i det 
azurblå Middelhav. Vi skal opleve øens største by Palma, Alcu-
dia  med det lokale marked og drypstenshuler ved byen Porto 
Christo. En eftertragtet rejse med mulighed for at nyde det 
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Mallorca
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Flyv fra Billund, Aarhus og København
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Afrejse: 6/5, 27/5, 9/9, 21/9 & 7/10

Fra

Kr. 5.899

Book nu pris

En rejse på 6 dage til den britiske hovedstad. Oplev Swinging 
London med de imponerende og berømte seværdigheder. Vi 
ser bl.a. Big Ben, Westminster Abbey, Sct. Pauls Cathedral, 
Buckingham Palace samt Tower of London med de berømte 
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London
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Flyv fra Aalborg, Billund eller København.

Fra

Kr. 5.999

Book nu pris
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Afrejse: 6/5, 19/7, 16/8, 29/9, 25/10 & 16/12

Bestil katalog eller læs beskrivelserne på 
www.risskov.com/rundrejser

Stort katalog på 184 sider med rundrejser  
med dansk rejseleder i det meste af verden

Ã� Rundrejser til 90 spændende rejsemål
Ã� Krydstogter i Europa
Ã� Store book nu rabatter
Ã� Mange nyheder bl.a. Finland, Tyrkiet og Jordan
Ã� Vi fejrer 20 års jubilæum med fantastiske tilbud

20 års jubilæum 

Danmark. At det er en øde og ufremkommelig
natur på andet end hest, bliver gjort klart, da
Bent Thodsen, indehaver af campingpladsen og
Stald Vinur, velmenende siger: »Pas nu godt på
ikke at falde af. Nogle steder kan hjælpen altså
kun komme frem med helikopter.«

Vi stiger for første gang op på hesten ved cam-
pingpladsen, der ligger på en 40 meter høj klittop
ned til havet, som vi kan se 180 grader rundt fra
højden. For foden af skrænten findes Danmarks
eneste forstenede koralrev, men det tænker vi
ikke på, da vi sætter hestene i gang og rider langs
stranden inde i klitterne. Den allerførste galop
foregår, mens de små, robuste islændere klatrer
op af en høj klitskrænt. Det er bestemt anderle-
des end at ride dressurheste. Første dags tur, som
kun varer et par timer, går forbi Vigsø. Her ligger
bunkers fra Anden Verdenskrig synligt både på
stranden og ude i havet. De minder os om det
fæstningsanlæg, der blev bygget i området, og
som blev betegnet som det stærkeste fæstnings-

anlæg i Europa. 455 betonanlæg blev bygget i
omegnen, men langt de fleste bunkers er i dag
dækket med jord. I området blev der opstillet
store kanoner, som sammen med tilsvarende
kanoner i Kristianssand spærrede indsejlingen til
Skagerrak. Men historien må man kunne selv, for
de udenlandske og meget hestekyndige guider
forklarer ikke om det.

Skridt, trav, galop, tølt
Efter fælles morgenmad på andendagen går turen
til stalden, hvor hestene bliver læsset med sadel-
tasker. Dagens tur er på 55 km og går til Slette
Strand. Flokken rider samlet under den høje, blå
himmel i et uendeligt landskab af hav, strand og
klitter. På det lange stræk langs havet møder vi
kun en mand, der i de tidlige, disede morgenti-
mer kigger efter rav, samt flere timer senere et
par, der sidder mageligt i stole i vandkanten med
hver sin fiskeline i vandet. Timerne flyver af sted.
Vi skiftevis skridter, traver, galoperer eller tølter. 

På islænderryg
langs Vesterhavet

Fysisk udmattelse, mental afslapning og storslåede
naturoplevelser er hovedingredienserne i en 140 km
lang tur på hesteryg langs Vesterhavet. 
KARINA O. DAHLGAARD | karina.dahlgaard@jp.dk

E
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Når hestene tølter, sidder vi helt roligt og
behageligt i sadlen, mens hovene under os går
som stemplerne i en meget travl fabriksmaskine.
Man kan se på hesten foran, at den brede heste-
rumpe bevæger sig fremad, og hovene bevæger
sig meget hurtigere, end hesten løber, og spjætter
bagud på en måde, der ser højst besynderlig ud,
hvis man er vant til andre gangarter end islæn-
dingens. 

Mens timerne går , er der god tid til at tale med
de andre deltagere om alt mellem himmel og
Vesterhav. Men der er også god tid til at fordybe
sig i sine egne tanker. Langt væk fra den civilise-
rede verden er der her plads til at stresse af og til
at kigge ind i sig selv. Der er ikke andre lyde end
bølgernes rytmiske slag mod stranden og heste-
nes hove mod sandet. Måger flyver lydløst og
lavt hen over havet, for til sidst at lande på det og
sidde som hvide bolde og gynge på de stille bøl-
ger. 

Efter timers ridt ved vandkanten tårner Bul-
bjerg sig pludselig frem for os. Det rejser sig 50
meter lodret op fra stranden. Det er en 60 mio. år
gammel kalkstensknude og Danmarks eneste fug-
lefjeld. I de nærliggende klitter venter Bent
Thodsen på os med frokost og vand til hestene.
Vi sadler hestene af, og de får lov til at græsse
frit, mens vi begærligt guffer maden i os. Imens
fortæller Bent, at ovenpå Bulbjerg var der førhen
et flot badehotel. Men det blev sprængt under
Anden Verdenskrig, og i dag er der bunkers ind-
rettet som museum på toppen. Vi har ikke tid til
at gå derop. For vi har stadig mange kilometer at
tilbagelægge. 

Først skal vi ride rundt om Bulbjerg – ved
vandsiden. Det betyder, at vi rider ude i vandet
under det store fjeld, hvor der er advarsler om
nedstyrtningsfare. Hestene går automatisk så tæt
på fjeldet, som de kan for at undgå bølgernes
kraft, og dermed må vi lægge os fladt langs heste-
nes halse for at undgå de rå klippevægge.

Ni timers ridt
Vi rider videre på den endeløse strand, som ræk-
ker så langt øjet kan se, indtil vi når til Thorup
Strand. Thorup Strand og Lild Strand, som vi tid-
ligere red forbi, er de eneste steder, hvor fiske-
kutterne sejler direkte op på stranden, hvor de
bliver trukket op og fangsten losses på traktorer
og køres til auktion i Hanstholm. Da vi når Tho-
rup Strand er kutterne netop på vej ind. 

Vi gør holdt og ser dem blive slæbt op. Vi rider
videre og når efter et ridt på omkring ni timer til
det legendariske Svinkløv Badehotel. Men her er
turen ikke slut endnu. Vi rider ca. en time mere
gennem skoven til ”Havblik”, det Bed&Breakfast 

Landskabet i Thy byder
på unikke fredede klit-
landskaber. 
Foto: Liv Høybye

Hestene er robuste og
udholdende. De klarer
uden problemer bakker,
klitter og galop i vand-
kanten. Foto: Liv Høybye

Bestil en solrig ferie på falklauritsen.dk 
eller ring på 7010 2688 

MALLORCA 
Centralt beliggende lejlighedskompleks 
1 uge i juni fra kr.
1 uge i juli fra kr.
1 uge i august fra kr.
Fra Billund, København eller Aalborg. 

Rejs fra kr. 2798,-
- 1 uge i juni, juli eller august

Nævnte tilbud er pris pr. person og gælder udvalgte afgange. Tilbuddene kan ikke
kombineres med andre kampagner/rabatter. Forbehold for trykfejl.

2.798,-
4.498,-
3.498,-

RHODOS  
Populært hotel i Rhodos By
1 uge i juni fra kr.
1 uge i juli fra kr.
1 uge i august fra kr.
Fra Billund eller København. 

MARMARIS  
Charmerende hotel nær stranden
1 uge i juni fra kr.
1 uge i juli fra kr.
1 uge i august fra kr.
Fra Billund eller København. 

ALANYA 
Godt kompleks ved Kleopatrastranden 
1 uge i juni fra kr.
1 uge i juli fra kr.
1 uge i august fra kr.
Fra Billund eller København. 

KRETA 
Stemningsfuldt hotel lige ved stranden
1 uge i juni fra kr.
1 uge i juli fra kr.
1 uge i august fra kr.
Fra Billund, København, Aalborg eller Odense. 

BODRUM 
Feriekompleks for både børn og voksne
1 uge i juni fra kr.
1 uge i juli fra kr.
1 uge i august fra kr.
Fra Billund. 
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DANMARKS BEDSTE 
CHARTERREJSEBUREAU

Inkl. 
7x morgen-

mad og 4x 

aftensmad

Inkl. 
halvpension
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EVT. EKSTRA 

DAGE I MIAMI

RING 4526 0000

BESTIL VESTINDIEN-KATALOG

Naturen langs Vesterhavet kan være barsk. Rytterne skal passe på ikke at falde
af, for nogle steder kan man kun hentes i helikopter. Foto: Liv Høybye
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Tilmeld dig på SPOTdeal.dk og få

Hver uge spotter vi de bedste tilbud til dig. På alt fra rejser 
til sydens sol og sommer, weekendophold, storbyferier fra 
en af verdens metropoler og personlig pleje til hverdagens 
små og store spiseoplevelser.

60% rabatO
P 

TI
L

www.spotdeal.dk

Rejs 1 uge med Bravo Tours til Fuerteventura med 
All Inclusive. Afrejse fra Kastrup 26. marts og Billund 
26. marts og 6. april. I bor centralt på øen i feriebyen 
Caleta de Fuste ved en af øens skønne badestrande. 
I bor på hotel Costa Caleta med masser af faciliteter. 
Spar 36%. Pris pr. pers. NU 4.598 kr. Børn på opred-
ning 2-12 år 2.998 kr.

Køb på 
spotdeal.dk

Din pris NU 4.598 kr.
Værdi 7.198 kr.

36%Sidste chance den 17. februar. kl. 23.59
på spotdeal.dk

Dagens SPOTdeal 

1 uge på Fuerteventura 
med All Inclusive

TILMELD DIG
SPOTDEAL OG VIND

et á to rejsegavekort
fra Bravo Tours.

Værdi 5.000 kr. 

hvor vi og hestene skal overnatte. Efter at have
lukket hestene på fold, badet og klædt os fint på
bliver vi fragtet i biler til det fine Svinkløv Bade-
hotel, der blev opført i træ i 1925. Her indtager vi
trætte og glade en lækker fireretters gourmet-
menu med vin i hotellets charmerende, gule stue.
Vel tilbage på Havblik får vi kaffe og kage, inden
vi går på hovedet i seng.

Efter morgenmad på det hjemlige ”Havblik”
sætter vi igen kursen mod Svinkløv Badehotel.
Her indtager vi - udendørs - i selskab med vores
heste te, kaffe og kakao til stor underholdning for
hotellets øvrige gæster. Dernæst er turen tilbage
den samme. 55 lange kilometer og nu på heste,
der er en anelse trætte. Men de er seje, robuste
og udholdende som bare pokker. Trods sved i
den tætte pels går deres hove uafbrudt. 

Indimellem hopper vi af hestene og sparer
dem for vores vægt, og på en eller anden måde
bliver turen hjem to timer længere, og dermed
sidder vi i sadlen 12 timer denne dag. 

Turen er anderledes, da vi rider mere ind gen-
nem klitterne. Og mens vi tølter op og ned i det
kuperede klitlandskab, rider vi pludselig ind i
mosekonens bryg, som ligger som et utroligt
smukt, hvidt slør i aftensolens allersidste lys. Det
er mørkt, da vi når tilbage til campingpladsen,

Der er masser af tid til
fordybelse og ro, når ly-
den af Vesterhavet og
måger udgør lydtapetet. 
Foto: Liv Høybye
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‘www.tyrkieteksperten.dk - tlf. 70 108 100 - mere ferie for pengene
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GoaFantastisk, farverigt ferieparadis

Enestående Goa!
Goa er et enestående 
rejsemål for de, der 
søger en eksotisk 
cocktail af kilometerlange 
sandstrande, svajende 
kokospalmer, udsøgt mad, 
��������� �����������������
og hellige køer.

Afrejse fra Kastrup 
 8 d.  15 d.
17/02 3.699 4.099
24/02 3.699 4.099
02/03 3.699 4.099
09/03 3.699 4.099
16/03 3.699 4.099
23/03 3.699 4.099
30/03 5.299 UDS

hvor der venter os lokale kæmperødspættefilet-
ter og fadøl. 

140 km på fire dage
Den sidste dag skal vi kun på en mindre tur på et
par timer. Denne tur går gennem klitterne, og vi
rider op til Vigsø Feriecenter. Herfra galoperer vi
på høje, høje bakker, som er dannet under isti-
den. Under os strækker klitheden sig ud mod ha-
vet i en lyngfarvet masse, som markerer, hvor ha-
vet i fordomstid gik til. 

Ved tilbagekomst til campingpladsen og stal-
den må vi tage afsked med hver vores trofaste og
seje ganger.

De 140 km på fire dage er lange. Især på de to
lange stræk. Når man holder ferie på den måde,
skal man være indstillet på, at det er anstren-
gende, og man bliver træt. Men samtidig er det
afstressende og sand lise for sjælen. Og nu tæn-
ker du nok: »Jamen, fik du ikke helt vildt ondt
bagi?«

Under den første lange strækning troede jeg
aldrig, at min krop – der ikke har redet de seneste
10 år – ville overleve. Men efterhånden kunne de
stive led kun mærkes, når jeg ikke sad på hesten.
Efter turen kunne jeg intet mærke. Utroligt, men
sandt.N

Frokost i det fri giver et
velfortjent hvil til både
ryttere og heste. 
Foto: Liv Høybye

RUNDT OM THY

Fra stenalderen til jern-
alderen var Thy Dan-
marks tættest befolkede
område. I dag er det det
tyndest befolkede. 

For ca. 6000 år siden var
Hanstholm en ø i Stenal-
derhavet. 

Der bor 2.700 menne-
sker i Hanstholm. 

Nationalpark Thy blev
indviet i 2008. 

Parken strækker sig over
24.000 hektarer klithe-
der, skov og strande.


