DAGSPROGRAM - INDIVIDUELLA

Hällingsfalls Islandshästar
– Uknadalens naturupplevelser till häst
Upplev naturen på våra trygga islandshästar.

ett oförglömligt sommarminne. Vi är tillbaka kl

Vi erbjuder ridning för alla ryttare. Prova

23.00. Ritten tar två timmar.

på en ridlektion eller följ med och njut av en

Pris per person: 500 kr

längre ridtur i vackra Uknadalen. Vi har flera
Att rida Islandshäst

olika ritter att välja mellan.

Vill du lära mer om konsten att rida islandshäst
Ridtur i vacker natur

och få mer ledarled träning så är detta upplev-

Njut av underbar ridtur i vacker natur på de

elsen för dig. Med erfaren islandshästtränare får

trygga och lättridna islandshästarna. Vi stannar

du många goda tips hur du kan förbättra dig och

klappa och mysa med hästarna. Ridning 30 min.

till under passet för att avnjuta en lättare fika,

din känsla för ridning.

Pris per person: 1 h, 100 kr/barn

utbyta ridupplevelser och låta hästarna beta. På

Pris per person: 120 kr (45 minuters lektion)
Tillval

mjuka stigar töltar vi sedan tillbaka till Hällingsfalls gård.

Prova på att rida - tryggt och säkert

Lunch - varmrätt, sallad, bröd, smör, måltids-

Bokningsperiod: 1 juni - 1 september 2013

Detta är en möjlighet till en häftig upplevelse för

dryck och kaffe på maten.

Dagar: Tisdagar, torsdagar - söndagar.

dig som aldrig ridit förr eller det var länge sedan.

Korvgrillning - 3 korvar med bröd, senap,

Tid: valfri tid mellan kl 10:00-15:00

Genom de trygga Islandhästarna bjuder vi dig på

ketchup, måltidsdryck.

Pris per person: 450 kr

en erfarenhet rikare.
Pris per person: 100 kr (45 minuter lektion)

Sommarnattsritt

Övrigt:
Hjälm och säkerhetsväst finns att låna till alla

Vi samlas i stallet kl 20.30 och rider ut på ritten

Klapp & Rid

ridupplevelserna. Tänk på att ha bra skor, gärna

kl. 21.00. Turen går mellan mystiska gölar och

För barn mellan 0-12 år som vill klappa och kela

med en liten klack samt skön byxor utan hård

gammal trollskog. Att rida ut i den svenska

med alla djuren på gården. Hälsa på kaninerna,

söm. Erfaren ridledare ingår i priset till alla ovan

sommarnatten med månen som vägvisare blir

hönsen, hundarna och katterna och inte minst

ridupplevelser.

FÖRETAG

ERBJUDANDE/SPECIALITET

PRIS

Företag: Hällingsfalls Islandshästar

Bokningsperiod: 1juni - 1 september 2013

Turridning: 2 timmar 450 kr inkl. lättare fika.

Adress: Hällingsfalls gård

Dagar: Tisdagar, torsdagar, fredagar, lördagar

Sommarnattsritt: tar två timmar och kostar

Postadress: 597 96 Åtvidaberg

och söndagar

500 kr per person.

Land: Sverige

Tid: valfri tid mellan kl 10:00-15:00

Ridlektion: 45 min 120 kr per person.

Telefon: 070-677 20 44, 073-840 33 95

Plats: Hällingsfallsgård, Åtvidaberg.

Prova på ridning: 45 min 120 kr per person.

Webb: www.hallingsfallsislandshastar.se

Klapp och rid: 60 min 100 kr per barn.

Kontakt: Clas Jonsson
E-mail: clas.jonsson@telia.com

SÄSONG

GPS koordinater: Longitud: 58.2086983,

Året runt.

latitud: 16.3607845
Transport/hur man kommer dit:

Margret Segui

| +46 (0) 730 20 26 27 | margret.segui@gmail.com | www.margretsegui.com

Europeiska jordbruksfonden för
landsbygdsutveckling: Europa
investerar i landsbygdsområden.

