
Stald Vinurs islandske heste tilbyder rideture og rideferier 
langs Vesterhavet i Danmarks sidste vildmark. 
• 1 times tur på travbane (nybegyndere)
•  2 timers tur langs Vesterhavet til bunkerne i Vigsø  

(urutinerede og rutinerede)
•  2 timers solnedgangstur langs Vesterhavet til 

bunkerne i Vigsø (rutinerede)
•  3 timers badetur langs Vesterhavet til Vigsø Bugt 

(rutinerede)
•  1 dages tur til Hjardemål Klitplantage 

(ca. 45 km., rutinerede)
• 1 dages tur til Nationalpark Thy (ca. 50 km., rutinerede)
•  3 dages tur til Hjardemål Klitplantage 

(i alt ca. 65 km., rutinerede)
•  4 dages tur til Fuglefjeldet Bulbjerg og Thorup Strand 

(i alt ca. 100 km., rutinerede)

Alle ture er med guide
Guiden bestemmer hvilken hest, du får. Har du redet her før 
og ønsker en bestemt hest, vil vi bestræbe os derpå men 
giver ingen garanti. Du skal følge guidens instrukser, ellers 
kan du blivec sat af holdet.

Holdene
Vi rider ikke med blandede hold. På urutinerede hold 
sætter langsomste rytter farten. På rutinerede hold sætter 
guiden og dernæst hurtigste rytter farten. Rutinerede rytte-
re skal selv kunne sadle op og galoppere.

Vores heste
Vi passer på vores heste, og vores heste er ikke racerheste. 
På rutinerede ture vil der være indlagt galop i intervaller og 
på steder, hvor guiden skønner det forsvarligt. Hvor meget 
og om der er galop afhænger også af vejret. Af hensyn til 
hestene galoperer vi ikke, hvis det er for varmt. Alle rideture 
og rideferier vil være forskellige. 

Den strand og natur, vi bor ved, er meget omskiftelig, des-
uden vil 2 ryttere, der rider på samme hold, have forskellige 
oplevelser af samme tur. Vi kan derfor ikke garantere en 
bestemt oplevelse, om og hvor længe vi tølter eller galop-
perer, ligesom turene og rideferierne både kan blive kortere 
og/eller længere og vare i kortere og/eller længere tid end 2 
timer, da tiden, turen tager, afhænger af rytterne på holdet 
og hvordan, stranden, klitterne og baglandet er. Kilometer-
tallet og varigheden er derfor et estimat. 

Reservation og betaling
 •  Al ridning kræver reservation og forudbetaling. 

Reservér i god tid. 
•  Vi rider i al slags vejr. Hvis du selv aflyser ridningen, refun-

deres pengene ikke. 
•  Hvis du tilmelder dig som rutineret, ikke er det og 

derfor bliver sat af holdet, refunderes pengene ikke.
•  Hvis du ikke gennemfører rideturen, refunderes 

pengene ikke.
•  Priserne er inklusiv lån af ridehjelm- og handsker. 
•  Alle ryttere skal bruge ridehjelm.
•  Al ridning sker på eget ansvar.
•  Du skal selv have en fritids/ulykkesforsikring.
•  Pris: Oplyses i receptionen / hjemmesiden
•  Alders- og vægtgrænse: 

Oplyses i receptionen / hjemmesiden
•  Tilmelding, højsæson: I receptionen senest 

dagen før inden kl. 18.00
•  Tilmelding, lavsæson: Send forespørgsel til 

info@hanstholm-camping.dk
•  Vi ligger lige midt i Rideruten Thy. Du kan også bo her som 

gæst med egen hest på hø-hotel. Nærmere aftale er nød-
vendigt, da vi skal have kopi af vaccinationsattester i god 
tid inden, I ankommer.

Book i
god tid…
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FOR DE
HESTEGLADE

Nybegyndere, urutinerede og rutinerede…
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Husk at booke din ridning i god tid.
Al ridning kun mod reservation og forudbetaling.
. 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

2 timers klit- og strandtur - herboende/udefra Kr. 450,-/500,-
2 times solnedgangstur - herboende/udefra Kr. 490,-/550,-
3 timers badetur, Langs Vesterhavet til Vigsø Bugt - herboende/udefra Kr. 700,-/800,-
1 dags rideferie, Hjardemål Klitplantage (6-7 timer) Kr. 1.000,-/1.250,-
1 dages rideferie, Nationalpark Thy (7-8 timer) Kr. 1.300,-/1.600,-
3 dages rideferie, Hjardemål (I alt ca. 65 km) Kr. 2.595,-
3-dages rideferie, Lild Strand (I alt ca. 85 km) Kr. 2.895,-
3 dages rideferie, Nationalpark Thy (I alt ca. 85 km) Kr. 2.895,-
4 dages rideferie, Thorup Strand (I alt ca. 100 km) Kr. 5.200,-
4 dages rideferie, Svinkløv Badehotel (I alt ca. 130 km) Kr. 6.200,-
Ponytrækning ( i alt ca. 1 time) - herboende/udefra Kr. 150,-/200,-
”Hø-Hotel” pr. hest pr. døgn Kr. 180,-
1 times tur på travbane med instruktion - herboende/udefra Kr. 400,-/450,-
Ponyskole Kr. 150,-/250,-

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

www.hanstholm-camping.dk
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