horse
Amazing

riding

2015

plore
ho l i days

Häst & Sport Resor
byter namn!
horseXplore 2015

1

INNEHÅLL
Dressyr
Italien.......................................7
Portugal..................................8
Spanien.................................13
Sverige..................................17
Tyskland................................18
USA.........................................19
Hoppning
Frankrike................................21
Irland.....................................22
Portugal................................24
USA.........................................25
Allround
Italien.....................................27
Polen......................................28
Spanien.................................29
Turkiet....................................30
Western
Italien.....................................32
Sverige..................................33
Ungern..................................34
Rid- och språkläger............36
Långritt Europa
Bosnien..................................39
Bulgarien..............................40
Cypern/Danmark................41
Egypten.................................42
Estland..................................43
Frankrike................................44
Grekland...............................46
Irland.....................................47
Island/Israel..........................48
Italien.....................................49
Kroatien................................52
Litauen..................................53
Marocko/Norge...................54
Polen......................................55
Portugal................................56
Rumänien.............................59
Spanien.................................60
Storbritannien......................63
Sverige..................................64
Tunisien..................................65
Turkiet....................................66
Ungern..................................68
Långritt övriga världen
Australien..............................70
Argentina/Chile...................71
Belize/Costa Rica................72
Ecuador/Indien...................73
Jordanien/Kirgizistan.......... 74
Kanada.................................75
Kenya....................................76
Mexiko...................................77
Mongoliet/Sydafrika...........78
Sydafrika...............................79
Tanzania/Zanzibar.............. 80
2 Uruguay................................81
horseXplore 2015
USA.........................................82

Därför väljer jag att resa
med horseXplore

Varför horseXplore?
Häst & Sport Resor grundades 1993 av mig och min studiekamrat från Handelshögskolan Helena Forsell.
Jag älskade hästar och resor och Helena var en mycket duktig
skidåkare. Planen var att företaget skulle ha långritter utomlands och
spännande sportaktiviteter typ helikopterskidåkning off pist.
Vi började med hästdelen och där fanns så oändligt mycket spännande att hitta och utforska så det blev inget av de övriga Sport
Resorna. Så kan det gå med en affärsidé.
Varje år har vi funderat på att byta namn, men inte vågat, namnet
är ju inarbetat och har gott renommé. Men nu 20 år senare tar vi det
stora steget och byter namn till horseXplore. Känns rätt då världen
krymper för varje år och vi har hittat så fantastiskt många härliga ridställen som även ryttare från andra länder borde få glädje av. Så planen
är att vända oss till hela världen.
Ett av glädjeämnena på våra ridresor är ju att ryttare från olika
länder träffas och utbyter erfarenheter.
Ordet Explore står för att utforska/undersöka och det är precis vad
vi gör på hästryggen oavsett om vi rider i ett annat land eller utforskar/
lär känna oss själva för att bättre kunna kommunicera med vår häst när
vi tränar dressyr, hoppning eller western.
På hästfronten är det bra,
Häst & Sport Resor Saturnus
(som nu också måste byta
namn) är frisk från sin senskada och tävlar 140 cm
hoppning. Ny i stallet är min
fälttävlanshäst Eddie (från
vårt terränghoppningscenter
i Galway) och vi har hunnit
med några starter.
Men mina hästar hemma
hindrar mig inte från att älska
att komma iväg på ridresor.

På vårens gruppresa till Alentejo.

Hoppas verkligen att få träffa dig på någon av våra gruppresor.
Ring eller besök oss gärna innan du bokar och diskutera vad du vill få
ut av din ridresa eller ”bara” för att prata häst.

Viveca Lord

Med dagens vida internetvärld finns det oändligt med valmöjligheter. En sökning kan generera tusentals förslag, det ena verkar
bättre än det andra. Men hur vet man egentligen vilka ställen som
håller vad de lovar? Hur hittar man det där lilla guldkornet?

Det är här vi kommer in i bilden. Med 20 års erfarenhet har vi

lärt oss hur man väljer rätt. Och vi hjälper dig mer än gärna.
Just det personliga, goda och kunskapsfyllda rådet är mer värdefullt än någonsin när din drömresa innefattar hästar och ridning.
Det fungerar inte bara att jämföra ett hotell mot ett annat,
ridningen ska vara av hög kvalitet och stämma överens med det
som utlovas och hästarna ska må bra och tas väl om hand.
Dessutom ska din ridvana matcha nivån på den ridning som
erbjuds, något annat kan leda till allt mellan besvikelse och
säkerhetsrisker.
Vi har samlat på oss ett brett utbud av smultronställen.

Många av dem är så små och exklusiva att de inte ens har en
hemsida. Eftersom vi besöker alla ställen som vi marknadsför, kan
vi garantera att de alla håller hög kvalitet. Oavsett om du är ute
efter att utveckla din ridning eller uppleva fantastiska länder på
bästa möjliga sätt från hästryggen, så kan vi diskutera fram vilken
resa som förhoppningsvis blir just din drömresa.
Utöver en trygghet i form av kvalitetssäkring innebär det också

en ekonomisk trygghet. Vi följer den svenska resebranchens
resevillkor och avbokningsregler, vilket är mycket värt om du av
någon anledning inte kan resa. Självklart har vi även resegaranti
om något oförutsett utanför din kontroll skulle inträffa.
horseXplore värnar inte bara om hästar utan om alla djur. Så vi

har valt att stödja World Animal Protection, en världsomspännande
organisation som arbetar för att hjälpa djur i nöd, vilket även du
gör om du väljer att resa med oss.

Öppet köp
Om du bokar din resa i god
tid ger avbeställningsskyddet
öppet köp fram till 60 dagar
före avresa. Du kan då oavsett
anledning boka av resan och
få inbetalt belopp åter, undantaget avbeställningsskyddet.

Du som är ridinstruktör
Ta med dig dina elever på
en ny ridupplevelse. Kontakta
viveca@horsexplore.se för
mer information.

VIP-Club Medlem
blir du när du rest tre gånger
med oss. Du får VIP-pris på
vissa gruppresor, öppet köp,
gratis avbeställningsskydd
m fl rabatter och förmåner.
Läs mer på sid 64.

Foton
Ett stort tack till alla våra kunder och fotografer.

Ridhjälm
Vi rekommenderar alla att
bära ridhjälm.

På horsexplore.se
hittar du
• önskvärd ridvana
• alla priser
• dag för dag program
• resväg
• referenser
• hitta en reskompis
• utrustningslista
• flygbokning
• VIP-förmåner
• grupprabatter
• hyrbil
• foton
• nyheter
• aktuella erbjudanden
• videos
horseXplore 2015
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Ida Ejby tränar western på sin
quarterhäst KisBandi.
”Western, det är min grej.
Att kombinera att uppleva ett
nytt land med westernäventyr
är toppen. Att sen kunna göra
det med ett gäng glada
ryttare är super. Jag kommer
att åka till Mexiko och skulle
tycka att det är jättekul om du
följer med”.

Jeanette Järvinen, har haft
häst tidigare, men rider nu på
ridskola.

Gruppresor
Lycka är att göra något man älskar tillsammans med likasinnade.
Därför tycker vi på horseXplore att det vore så kul om du följer med
på någon av våra gruppresor. VIP-are har självklart rabatt.

Colores de Mexiko, sid 77.
Datum: 27 okt – 3 nov 2014,
26 okt - 2 nov 2015.

”Älskar att åka långt bort och
uppleva annorlunda och
spännande länder. Gillar även
värme, god mat & dryck....så en
safari i två länder blir perfekt.”

Ellinor Lord har arbetat som
ridguide och ridlärare i Costa
Rica och Italien. Hon studerade
hela gymnasiet på engelska
och utbildar sig nu till läkare.

Afrika explorer långritt, Sydafrika
& Botswana, sid 79.
Datum: 20-27 mars 2015.

Anna Fagrell är C-tränare
i fälttävlan och tävlar själv *.
SM lagguld 2014.
”Fälttävlan är min stora passion.
Att sen få tillång till massor av
fina hästar och ett hundratal
terränghinder....life couldn´t be
better.”

Viveca Lord, har en häst från
vårt ridcenter i Galway som
hon tävlar fälttävlan på.

Fälttävlanskurs i Galway/Irland,
sid 22, 37. Anna kommer ha
fälttävlanskurser i Galway.
Datum: 19-23 mars och 21-28
juni 2015. Du kan även ta fälttävlanskortet under kursen.

”Mitt hjärta klappar lite extra
för Centralamerika, då jag
bodde där en period.
Gillar även spänning och
kontraster, så att kombinera
häftig djungelritt i Belize med
relax på paradisö är för mig
den ultimata resan.”
Exotisk djungelritt Belize/
Karibien sid 72.
Datum: 8-16 februari 2015.

Teresia Olsson, tävlar fälttävlan
och dressyr.
”Gillar spännande platser där
inte så många varit, så ön
Faial blir perfekt, hoppas att du
hänger med.”
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”Att resa, rida och jobba med
hästar och människor i olika
länder är både givande och kul.
Det kommer jag att visa dig om
du följer med mig till Skottland
i sommar.”

Vulkan- och valritt, Faial/
Azorerna, sid 56.
Datum. 20-27 september 2015.

Mikaela Zimdahl har tävlat
internationell hoppning upp
till 150 cm.

Rid- & Språkläger i Skottland,
sid 37. Ellinor kommer att vara
språklärare/reseledare.
Datum: 14-28 juni 2015.

”Jag älskar att hoppa, och det
är inte mycket som slår känslan
när man lyckas göra det i
perfekt harmoni med sin häst.
Denna känsla vill jag att du ska
få oavsett om det är över ett
högt eller ett lågt hinder.
Sen ska vi äta & dricka gott och
skratta förstås.”
Hoppträningskurs Masuren/
Polen, sid 28.
Mikaela kommer ha hoppträning på vårt slott & stuteri.
Det kommer att bli markarbete,
hoppträning och uteritt.
Datum: 26-29 mars 2015.
horseXplore 2015
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dressyr • Italien

Dressage
Xplore/Utveckla din ridkänsla på ett av
våra dressyrprogram.
Här finns resmål för dig som
– har en egen dressyrhäst men behöver få rida flera olika
för att utvecklas
– rider på ridskola men behöver intensivträning för att nå
upp på en högre nivå
– red mycket som ung och vill snabbt få tillbaka ”känslan”
– har en unghäst hemma och vill träna på mer välutbildade
hästar för att känna var du är på väg med din häst
– vill prova på lite mer avancerade rörelser som din eller
ridskolans häst ej kan
– vill lära dig mer om hur man tränar hästar i andra länder
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Chianti
”Värdfolket bjöd på mer än vad
man kunde förvänta sig.
Fantastisk ställe. Lagom stort.
Hög kvalitet på allt. Förstår att
många gäster varit där massor
av gånger.”

Den berömda chiantiregionen är
främst känd för sitt Chiantivin men
här kan du även träna dressyr och
rida ut i natursköna omgivningar
Utanför Florens ligger Cristina
och Giovannis fina ridcenter. Du bor
i charmiga rum och på sommarhalvåret finns en swimmingpool
att tillgå.
Efter dagens ridning samlas alla
för en gemensam fyrarättersmåltid
i det vackra matrummet med sin
enorma eldstad och självklart ser-

veras ett gott chiantivin till. Det är
mycket familjär stämning och du
kan prata häst och din ridning
med Cristina och Giovanni som
glatt delar med sig av sina kunskaper och erfarenheter.
Du rider två dressyrlektioner
per dag under tre dagar och följande tre dagar rider ni ut på halvdagsritter i det vackra toscanska
landskapet.
Vill du fokusera på dressyr kan
du byta ut uteritterna mot dressyrlektioner. Grupperna är små, max
tre elever.
Fokus ligger på grunderna, dvs
sitsen och att använda små hjälper. Lektionerna präglas av konsekvens och harmoni med övningar
som ska förbättra din balans och
ridglädje. Det finns ett tjugotal
trevliga hästar, lusitanos, anglo-

araber, arabiskt fullblod och holländska halvblod.
Många kommer hit gång på
gång för att njuta av bra ridning,
härlig miljö och superba måltider.
”Jag har rest mycket men har aldrig
tidigare blivit lika väl omhändertagen som här. Kommer definitivt
att återvända många gånger.”
Pris: 3-7 nätter, 3-6 dagars ridning,
från 5600 SEK, 5000 NOK, 580 EUR

horseXplore 2015
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dressyr • Portugal

Fjolårets dressyrkomet
- unikt fina hästar

Alentejo
”Väldigt hög klass över lag.
De välutbildade lusitanohästarna lät oss testa sådana
övningar som man egentligen
inte kan, men som är kul att
prova på.”

Är du en kräsen dressyrryttare, och
har en estetisk drivkraft, det vill
säga söker skönhet och harmoni?
Då hittar du din like i Diogo,
ägare och skapare av detta vackra
stuteri och lyxiga boutiquehotell.
Under tjugo år har han fött
upp lusitanos med målet att de ska
kunna konkurrera med tyska och
holländska dressyrhästar. Nu har
han bland annat en avkomma som
matchas inför OS i Brasilien.
I fjol bestämde han sig för
att öppna upp sin lantegendom
för andra passionerade hästälskare.
Diogo som även är arkitekt har
ritat och byggt ett exklusivt litet
hotell, där han inte sparat på något
och varje detalj är noga genomtänkt. Du väljer själv om du vill bo i
ett av de nybyggda rummen eller i
ett av gästrummen som är i portugisisk traditionell stil.

8

horseXplore 2015

Här får du rida dressyrhästar av
högsta kvalitet. Varje år föds det
flera kvalitetsföl, så det finns hästar i alla åldrar och utbildningsnivåer. Här känner man sig som en
dressyrprinsessa eller prins. Stämningen är varm och välkomnande
och hästarna högt älskade och individuellt matchade. Att rida en
häst som är välriden från början
är en dröm. Man tar tyglarna och
hästen går i form. Sen kan man
fokusera på sin sits och att man
ger korrekta hjälper.
”Mycket duktiga ridlärare som tydligt
förklarade vad jag skulle ändra på.
Jag provade på många nya övningar
som passage och galoppombyten.
Mitt självförtroende som ryttare stärktes verkligen under denna resa.”

Din tränare pratar flytande engelska och är pedagogisk och lugn,
vilket gör att du kommer att få en
bra känsla, vilket i sin tur möjliggör en utveckling av dina ridkunskaper. Du får även rida ut i den
vackra omgivningen, det går att rida
flera timmar utan att se en bil.
Diogos önskan är att du ska få
njuta av det bästa han vet, vackra
hästar, vidunderlig omgivning och
smakfull design och inredning.
Du kommer inte att vilja åka hem.
”10 poäng av 10:). Bästa ridresan
för mig. Hoppas verkligen få möjlighet att komma tillbaks.”
Pris: 3-6 nätter, 3-5 dagars ridning
från 4700 SEK, 4200 NOK, 480 EUR

horseXplore 2015
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dressyr • Portugal

Lissabon
”Helt fantastisk service og
flotte mennesker.”

Endast 45 minuters bilresa från
Lissabon välkomnas du av Fransisco och Maria. Här bedrivs avel
av lusitanos i liten skala. Fransisco
talar flytande engelska och brinner
verkligen för hästar och dressyr.
Hans filosofi är att man ”ska rida
med hjärtat och inte med hjärnan”.
I ridhuset har du musik till hjälp
att utföra rörelserna med mer takt
och känsla. Ridstilen är klassisk
engelsk. Normalt rider du på tränsbett i början och övergår senare i
veckan till kandar.
Du bor trevligt på gården och
oftast intas de goda måltiderna
under vinrankorna på terrassen.
Mellan ridpassen är det skönt att
slappa vid poolen.
På Dressyr på lusitanohingstar får
du två lektioner per dag (oftast privatlekt). Fransisco är mycket hängiven och engagerad och älskar
elever som lyssnar och fokuserar på
vad han säger. Du rider en eller
flera av de elva hingstarna. De är
tränade för att vara känsliga och
reagera på mycket små hjälper,
så det gäller att du kan slappna av
och vara lugn. Du har chans att få
pröva på avancerade rörelser som
piaff och passage.
Med sin närhet till Lissabon är
det också perfekt som weekendresmål. Under tre dagar får du
sex lektioner på de fina hästarna.
Det kommer bli en kick för din
fortsatta träning hemma.
”Vi fick med oss mer på dessa 5 dagar
än vad man lyckas uppnå under en
hel termin på ridskolan.”

dressyr • Portugal

Nyhet!
Golegã
Återigen har vi det stora
nöjet att introducera en
ny pärla för alla våra
dressyrälskande ryttare.
Drygt två mil från Golegâ, känt
för sin stora årliga hästfest, och välkänt för sina fina hästar, tjurar och
vin, hittar du årets dressyr nyhet.
Ett litet ridcenter med hästar
och tränare av hög klass har öppnat sina dörrar för oss. Ridcentret
ligger ca 15 mil från Lissabon i
regionen Santarém.
Här finns det lusitanos utbildade upp till Grand Prix rörelser.
I skrivandets stund är det två
instruktörer som själva tävlat i OS.
Utifrån dina förkunskaper och
vad du vill träna på väljer du antingen programmet för ”medelgoda
ryttare” eller ”avancerade ryttare”.
Utifrån valt program bestäms vilken häst och tränare som är bäst
för dig. Veckan inleds såklart med
en utvärderingslektion där du får
känna efter om du hamnat rätt.
Du kommer att rida ca 3 timmar
per dag (2 pass) under fem dagar
i veckoprogrammet. Det går alltid
att byta ut ett pass mot en uteritt.
Vill du rida fler timmar går det
också att boka till på plats.

Boendet är också av utmärkt standard i bekväma dubbel- eller enkelrum. Mellan ridpassen serveras goda
måltider i huvudbyggnaden.
Har du inte möjlighet att komma
en vecka går det även utmärkt att
träna under en långhelg.

Pris: 3-6 nätter 3-5 dagars ridning
från 6100 SEK, 5400 NOK, 630 EUR

Detta ridcenter erbjuder även hoppträning upp till medelsvår hoppning,
se sid 24.

Pris: 3-6 nätter, 3-5 dagars ridning
från 5900 SEK, 5400 NOK, 630 EUR
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dressyr • Portugal

dressyr • Spanien

Nyhet!
Barcelona

Algarve
Till Valdemar och vårt dressyrcenter i Algarve har det
åkt hundratals nordbor. Nu är det dags att renovera
hela anläggningen och det kommer även byggas ett
till ridhus. Därför är det stängt 2015 men öppnar sina
portar igen 2016.

Perfekt weekenddressyr.

Varmt välkomna 2016!

Tre ridresor om året:)
Bjørn Johannessen från Oslo
började resa med oss för två
år sen och har redan åkt sex
gånger!
Hur kommer det sig att du
började åka på ridresor?

Min datter har ridd siden hun var 5
år (hun er nå 15 år) og jeg begynte
å ri for 3,5 år siden p.g.a henne.
Tenkte det kunne være hyggelig å
gjøre dette sammen i feriene. Det er
jo ikke alltid like lett å reise på
feire sammen med en tenåringsjente.
Ridereiser er dessuten en utrolig flott
måte å se nye land på. Dessuten er
det veldig sosialt – man treffer hyggelige mennesker fra hele verden.
Var har du varit?

Min første tur var i Spania i 2012
deretter, Argentina, Costa Rica, Kroatia, Romania, og 2 x Mexico.
Varför har du alltid bokat via
horseXplore (fd Häst & Sport Resor)?

Første gang var det nok litt tilfeldig.
Jeg søkte på internett og jeg syntes Häst & Sport Resor sine sider
gav et godt inntrykk, informativ og
ryddig. Jeg er dessuten veldig fornøyd med den servicen jeg har fått –
det har aldri vært noe problem med
bestilling, betaling eller andre ting.
Jeg har ikke behov for å prøve andre
reisearrangører. Dessuten synes jeg det
er trygt å bruke et skandinavisk selskap som er med i reisegarantifondet.
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Brukar du åka ensam?

Begge deler. Jeg drar sammen med
min datter og alene. Alene er litt
feil ord fordi man er aldri alene på
ridereisene. Du treffer alltid andre
mennesker og drar man på gruppereisene med Häst & Sport Resor så
er man også garantert å treffe mennesker fra skandinavia – veldig sosialt
og hyggelig – ANBEFALES!

hun sa det var den beste ferien hun
noen sinne hadde hatt. Jeg har derfor lovet henne en tur tilbake til
Mexico, men det blir nok ikke den
første turen vi tar. Antar det blir et
sted i Europa – vi har aldri vært på
Island så kanskje det blir neste tur.
Skal jeg dra alene så er jeg spent på
hvilke gruppereiser Häst & Sport
Resor tilbyr til neste år.

Endast en timme från Barcelona omgiven av berg och vingårdar ligger en
vacker resort med anor från 1700-talet.
Den består av hotell, ett antal lägenheter, restaurang, tre pooler och spännande grottor.
Denna fantastiska anläggning drivs
av Rebecca från Sverige och hennes man
Borja, vars familj har bott här i flera
generationer.

Vilken av dina ridresor
har varit bäst?

Det er vanskelig å si hvilken tur som
har vært best fordi alle turene er så
forskjellige og har sine kvaliteter.
Må jeg nevne en tur så blir det kanskje Mexico – dette fordi jeg liker
rask ridning og der er det gode
muligheter – flott sted og
veldig fleksibel ridning.
Costa Rica var også veldig
bra... og Romania og Argentina og og og.....
Vart vill du åka nästa gång?

Min datter var med meg nå
til Mexico (august 2014) og

Rebecca som är ridinstruktör har hästar
som sin stora passion och har därför satt
ihop lyxiga dressyrhelger. Tillsammans
med henne kommer du att spendera
dagarna på en närbelägen ridanläggning. Rebecca är din instruktör och
grupperna är max 4 elever per lektion.
Under en långhelg hinner du med så
mycket som sex lektioner. Fokus ligger
på sits och lösgörande övningar såsom,
öppna, sluta, skänkelvikning m m på
spanska hästar.
Hon kommer att erbjuda olika teman
för olika helger, vuxenhelger, mammabarnhelg, pappa-barnhelg mm. Se datum
på horsexlore.se.
Förutom bra lektioner bjuds du på god
mat, restaurangen har redan fått ett bra
rykte lokalt, och gott spanskt vin. Enjoy:).
Pris: 3 nätter, 3 dgr ridning från 6400 SEK,
5700 NOK, 665 EUR
horseXplore 2015
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dressyr • Spanien

Bästsäljande dressyrcenter två år i rad!

Din värd Antonio har sedan 20 år
fött upp andalusiska hästar (PRE,
Pura Raza Española). Han har även
ett mindre antal rum och stugor
på stuteriet och erbjuder dressyr
och uteritt.
Efter dagens lektioner är det
härligt att ta ett svalkande dopp i
poolen eller besöka wellnessavdelningen och njuta av en välgörande
massage, innan den delikata trerättersmiddagen serveras.
Det finns hästar i alla åldrar,
från små fölungar till äldre avelsston. Beroende på vilket program
du valt så rider du på fina PRE
hästar, både valacker och hingstar
eller spanska korsningar för uteritt.
Många blir förtjusta i den
andalusiska hästen, då den är
både vacker och trevlig att rida.
På programmet Dressyr på andalusier lär du dig att rida med så
små hjälper som möjligt. Deras
känslighet och arbetsvillighet gör
dem till utmärkta läromästare.
”Min lusitanohäst var fantastisk och
kelsjuk och nu förstår jag uttrycket,
att dansa med hästen. Inte helt lätt
att rida honom men när jag fick till
det var jag i himmelriket.”
Din tränare Stephanie pratar flytande engelska och har ett mycket
mjukt och trevligt sätt att undervisa på. Hon har en förmåga att få
fram det bästa hos både sina elever
och hästar. Du rider två lektioner
per dag de flesta dagarna (totalt
nio lektioner).

Mallorca
På Mallorca endast 40 minuter från Palma hittar du vårt
fina stuteri och ridcenter. Haciendan ligger mitt i den
vackra landsbygden omgiven av olivlundar och apelsinträd. En glädjande nyhet är det nybyggda ridhuset som
gör detta till ett riktigt åretruntställe.
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”Mycket bra instruktör, Steffi.
Kändes som hon verkligen ansträngde
sig för att man skulle ”hitta knapparna” på hingstarna.”
I mitten av veckan rider ni ut på
en heldagsritt vid havet, med en
god lunch och ett svalkande dopp.
Detta är en både lärorik och fantastisk vecka.
Pris: 7 nätter, 6 dagars ridning från
9300 SEK, 8300 NOK, 970 EUR

På detta ridcenter finns även ett allroundprogram med dressyr, hoppning och uteritt se sid 30. Du kan
även rida på långritt se sid 60.

”Toppen! Längtar redan tillbaka.
Alla är så hjälpsamma och trevliga,
väldigt måna om att man har det
bra.”
horseXplore 2015
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dressyr • Spanien

dressyr • Sverige

Vargön

Ett riktigt feel good ställe!

Malaga
”Dressuren var kjempebra.
Super instruktør og veldig bra
hester.”

Endast fyrtio minuter från Malaga
ligger den fina gården från 1800talet, vackert inramad av berget La

16
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Comorra i norr och La Sierra del
Torcal i söder. Hit välkomnar det
engelska paret Christine och Paul
dig med öppna armar. Gården har
de omsorgsfullt renoverat.
Under veckan bjuds du på Sceniska uteritter och lektioner. Oftast
rider ni ut på en härlig långritt
efter frukost. Genom oliv- och vinodlingar, över floden och genom
nationalparken La Camorra. Ibland
stannar ni vid en liten bar för förfriskningar eller njuter av en god
picknick. Ingen ritt är den andra lik.
På eftermiddagen, efter ett uppfriskande dopp i poolen, kan du få
en lektion på ridbanan. Hästarna

Att få träna dressyr på
andalusier i Sverige är
unikt.

är mjuka och följsamma och utbildade upp till medelsvår nivå.
Att vistas här gör gott för både
kropp och själ. Ingen stress och
press utan njutning av vackra uteritter och avslappnade lektioner.
Ett riktigt feel good ställe.
”Underbar vecka, trevliga människor och fina hästar. Perfekt blandning av dressyrlektioner och uteritter
i olivlundar. Jag återvänder gärna!”
Pris: 3-7 nätter, 3-6 dagars ridning
från 4100 SEK, 3700 NOK, 425 EUR

Linda som tävlat upp till medelsvår dressyr brinner för att ge dressyrlektioner på sina fina hästar.
Att boendet är på en elegant
herrgård, endast ett stenkast från
gården, gör detta till ett lyckat
koncept. Gården ligger endast en
timme från Göteborg.
Linda rider klassisk ”engelsk”
dressyr men hennes mål är att
vidareförmedla varför vi ger signaler på ett visst sätt och vad vi
kan förvänta oss för reaktion av
hästen. Samt även att göra oss

Gotland
Är du en ambitiös ryttare
som vill ”mera” är detta
perfekt.
Gerd och Leif välkomnar dig till
sin fina släktgård för en härlig
kombination av träningsläger och
livsnjutning. Är du en ambitiös
ryttare som vill ”mera” är detta perfekt. Undervisningen varvas med
lektioner i dressyr och hoppning
och arbete med häst vid hand,
som t ex tömkörning. Hästarna är
välutbildade svenska halvblod.
Fokus på utbildningen är att du
ska hitta ett system och verktyg
med vilka du kan utveckla din ridning. Efter ett hårt träningspass kan

lyhörda för vilka signaler hästen
ger oss. Det vill säga, öka samarbetet mellan häst och ryttare.
”Det är fantastiskt att det finns dessa
oaser för oss ridskoleryttare. Det är
underbart att få äran att rida hästar
som är så känsliga, lyhörda men samtidigt snälla! Linda är en mycket
pedagogisk lärare.”

Du kommer att få fyra dressyrlektioner med syfte att utveckla din
följsamhet och förfina dina hjälper.
Du hinner även med en tvåtimmars långritt på Hunneberg som
bjuder på härliga galoppsträckor i
underbar natur. Vilken givande helg.

du boka massage eller koppla av vid
poolen. Du bor på gården i en flygelbyggnad. Här bjuds du på riklig
och god hemlagad mat (vin och öl
finns att köpa till). Närheten till
Visby gör att du lätt kan utforska
denna fantastiska medeltida stad.

”ÄLSKADE DET! Alla som var där
hade i princip varit där flera gånger
innan. Det säger det mesta.”

Pris: 3 nätter, 3 dagars ridning från
4900 SEK, 4600 NOK, 565 EUR

Pris: 3-5 nätter, 3-6 dagars ridning
från 5500 SEK, 5200 NOK, 635 EUR

horseXplore 2015
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dressyr • Tyskland

dressyr • USA

Südharz

Memphis

”Alexandra är en mycket kompetent och lyhörd coach. Hon lyssnar och ser en och försöker lösa
ens problem på ett konstruktivt
sätt. Väldigt lugn och pedagogisk. Berömmer när man gör rätt
så att man känner att man är på
rätt väg! Jag lärde mig massor
på kort tid!”

”Boende, mat, undervisning,
häst, omhändertagande = ALLT
var superbra, jag vill tillbaka.”

I vackra Südharz drygt en timme
från Leipzig har du chans att få
utmärkta privatlektioner på harmoniska hästar. Alexandra som äger
ridcentret är också din tränare.
Beroende på dina förkunskaper
och önskemål kommer du att träna

på olika grader av samling och
sidvärtsrörelser. Men du som är en
avancerad ryttare kan självklart få
träna både piaff och passage. Alexandra är väldigt lugn och mjuk i
sitt sätt att träna hästar och ryttare,
vilket ger ett väldigt gott resultat.

Du rider främst på PRE (Pura Raza
Española) hästar och andalusier,
både hingstar, valacker och ston.
På ridcentret finns både en stor
utebana och ridhus. Boendet är
bekvämt i trevliga lägenheter med
köksdel och badrum.

De av våra nordiska ryttare som
vi har fått feedback från har alla
gett Alexandra och hennes hästar
högsta betyg och velat återkomma.
Pris: 4-7 nätter, 3-6 dagars ridning
från 4000 SEK, 3600 NOK, 415 EUR

Yogaresor över
hela världen

Svenske Christian och hans fru
Mc-Krell välkomnar dig till sin
trevliga ridanläggning i hjärtat av
Memphis. Hit kan du med fördel
åka året runt då det alltid är varmt
och skönt för oss frusna nordbor.
Förutom sin tränarutbildning i
Tyskland har Christian också utbildat sig på Flyinge och Strömsholm
där han tränade för Kyra Kyrklund
och Sylve Söderstrand.
Rätt hantering av hästen, korrekt sits och rätt ridteknik är
topp prioritet i undervisningen.
Christian och hans fru arbetar
efter den klassiska utbildningstrappan. Först tränas grunderna
och takten, sen lösgjordhet, eftergift, schwung, raktriktning och till
sist samling.
Deras filosofi är att det är ingen
frisk häst som planerar att sabotera
en dressyrlektion, utan genom
korrekt träning och förståelse kan
man undvika missförstånd mellan
häst och ryttare. Målet med varje
lektion är att ryttare och häst känner sig nöjda, det vill säga inga
tecken på frustration, då detta all-

tid påverkar utvecklingen negativt
för både häst och ryttare.
Under en vecka får du två lektioner per dag i en liten grupp, 1-4
personer. Hästarna är utbildade upp
till medelsvår nivå. Förutom praktisk undervisning får du demon-

strationer och teoriundervisning.
Christian tycker att hela konceptet kring att träna och skapa en
hållbar häst är av yttersta vikt.

Du bor i gårdens gästhus. Frukost
och lunch äter du på gården och
middag äter ni tillsammans på en
av Memphis många restauranger.
Här kommer du att lära dig
massor samt ha en underbar tid.
Pris: 7 nätter, 6 dagars ridning från
13600 SEK, 12100 NOK, 1480 EUR
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hoppning • Frankrike

Bordeaux
”Det jag lärde mig på en
vecka motsvarar månader av
träning hemma.”

Showjumping/Eventing
Xplore/Utveckla din känsla och teknik i hoppning
och terränghoppning.
Här finns resmål för dig som
– vill få tillbaka självförtroendet inom hoppning
– tycker att du får hoppa för sällan på ridskolan eller blivit
lite höjdrädd

Det engelska paret Jackie och
Johnny har valt att bosätta sig i
soliga Frankrike, strax utanför
Bordeaux.
Välkommen att träna med dem
på deras tidigare tävlingshästar
och läromästare. Johnny är en fd
internationell hoppryttare. Hans
fokus ligger på att lära ut en god
teknik och sätt att tänka för att
få hästen att hoppa så bra som
möjligt.
Jackie är positiv och motiverande med trettio års erfarenhet
som instruktör på alla nivåer.
Hon fokuserar på att ge dig självförtroende och att kommunicera
med din häst.
”Att få chansen att rida riktigt
välutbildade och fina hästar är
både jätteroligt och lärorikt. Jackie
och Johnnys sätt att ta hand om och
rida varje häst på det sätt som just
den behöver är imponerande.
Här lär man sig även mycket om
hästhavande, samt att tänka till
och inte göra allt på rutin.
Fokus i ridningen och att tänka
på hästen som individ är viktigt
för Johnny och Jackie, vilket de
lär ut mycket bra.”

Du bor bekvämt i en tvårumslägenhet i parets hus och får njuta
av mycket trevliga middagar tillsammans.
”De är genuint intresserade av hur
vi hanterar hästar och har det i
vårt land och delar glatt med sig av
tips hur vi kan förbättra ridningen
och hanteringen hemma med våra
hästar.”
Under Träningsvecka intensiv rider
du två pass de flesta dagarna,
totalt 10 pass. Det blir intensiva

lektioner i markarbete och hoppning i cirka 1-1,5 timme per pass.
Gruppen är max 4 ryttare
Väljer du Träningsvecka bas rider
du på förmiddagen (inte för tidigt,
du är ju på semester). Det blir en
intensiv lektion i markarbete och
hoppning i cirka 1-1,5 timme.
Sen kan du utforska de vackra
omgivningarna eller ta det lugnt,
nöjd över att redan tränat hårt.
Pris: 7 nätter, 6 dagars ridning från
11700 SEK, 10400 NOK, 1210 EUR

– vill hoppa alla typer av terränghinder på trygga hästar
– hoppade mycket som ung och vill snabbt få tillbaka ”känslan”
– har en unghäst hemma och vill träna på mer välutbildade 		
hästar och få tips på hur du ska träna din häst hemma
– vill prova på att hoppa lite högre hinder än vad din eller
ridskolans häst kan
– vill lära dig mer om hur man tränar hopp-/fälttävlanshästar
i andra länder
20
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terränghoppning • Irland

terränghoppning • Irland

Bäst i test av ryttare från när och fjärran.

hushåll eller på ett charmigt pensionat i byn. Väljer du pensionatet
bjuds du på en riklig irländsk frukost och skjutsas sen till ridcentret där du tillbringar hela dagen.
På kvällen finns det flera restauranger och pubar att välja mellan.
Ridcentret har ett sjuttiotal
hästar i alla storlekar och åldrar,
det är främst irländska sporthästar

men även ett gäng fina ponnyer.
Många av hästarna är perfekta
läromästare för dig som kanske
inte hoppat så många olika slags
terränghinder tidigare. Här finns
en enorm terrängbana med uppåt
hundra hinder. Alla typer av terränghinder finns representerade
då det hålls upp till * tävlingar här.
Det finns många låga hinder
så du kan bygga upp känslan och
självförtroendet under din vistelse.
Ett som är säkert är att du kommer att rida och hoppa hundratals
språng och ha sååå roligt.
Hit är det många av våra ryttare som åker år efter år och vem
vet kanske tar du med en av hästarna hem, det är det många före
dig som gjort.

Fälttävlanskurs med Anna
Fagrell 19-23 mars 2015.

Anna är C-tränare och tävlar själv *.
Hon är en mycket duktig, entusiastisk och pedagogisk lärare. Läs mer
på horsexplore.se
Anna & Robban som har tre
tävlingshästar hemma återkommer år efter år. De har
nu varit här 13 gånger, och
har redan bokat i år igen.

Pris: 4-7 nätter, 3-6 dagars ridning
från 5300 SEK, 4800 NOK, 550 EUR

Ashford
”Extremt roligt, fartfyllt och lärorikt. Jag fick en adrenalinkick
varje gång. Och nu vid hemkomsten känner jag att jag har
blivit beroende av terränghoppning. Så kul !!!”

I Wicklow, endast 40 minuter från
Dublin, hittar du vår familjedrivna
herrgård och ridcenter. William har
hand om hotellet och är extremt
mån om att du trivs med ditt rum
och mat & dryck och Noni, som

Galway
”Överträffade alla förväntningar. Mycket ridning.
Terränghoppning två gånger om dagen + en kortare
uteritt. Bra undervisning. Oliver byggde upp svårighetsgraderna under veckan. Vi hoppade ca 100
hinder om dagen, i sex dagar.... såååååå nöjda!!”

22
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Gillar du full fart och vill ha riktigt rolig ridning? Stilen är inte så
viktig utan det gäller att ha kul.
Hästarna är hoppglada och ger
även en ringrostig ryttare stort självförtroende.
Ridcentret är en gammal herrgård, som ligger mitt i grönskande
landsbygd. Du bor där med själv-

du träffar i stallet ser till att du får
en häst som passar dig.
Du bor fint med högt i tak och
tidsenlig möblering och serveras
goda måltider i restaurangen.
”Det var trerätters från en bred meny
varje dag och vi bjöds på underbart
god hemlagad mat i stora portioner.
Menyn byttes också ut. Kan rekommendera Baileys cheese cake till
efterrätt. Vi frågade efter receptet
men det var ”hemligt”.
Lunchen fick man välja från meny
och man blev mätt och belåten.
Frukosten, ja då ska man beställa
gårdens magnifika scones. Allt serveras med det lilla extra.”

främst irländska sporthästar som
älskar att hoppa.
Du kommer att få rida ut i
de vackra omgivningarna, hoppa
terränghinder och om du vill, få
lektioner i dressyr och hoppning.
”Har nog aldrig fått så personlig
och fin service, och ändå har jag rest
mycket i världen. Alla gäster som kommer ska känna sig som hemma, fick vi
veta, och det gjorde vi verkligen.”
Pris: 3-7 nätter, 2-6 dagars ridning,
från 5800 SEK, 5200 NOK, 600 EUR

Senare på kvällen kan det vara trevligt att ta en Irish Coffee i baren.
På de stora ägorna finns en
terrängbana med femtio hinder i
olika svårighetsgrader. Då och då
hålls det endagars fälttävlan här
samt hopp- och dressyrtävlingar.
Det finns ett tjugotal trevliga
och pigga hästar på ridcentret, de
flesta av egen uppfödning. Det är
horseXplore 2015
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hoppning • Portugal

hoppning • USA

Memphis
Oerhört varmt och
välkomnande.

Nyhet!
Golegã
Är du intresserad av att träna
hoppning på fina hästar på
soliga breddgrader är detta
absolut något för dig.

Detta trevliga ridcenter, 2 mil utanför hästmeckat Golegã, föder upp
holländska hopphästar (KWPN) i
liten skala. Förutom dessa finns
även franska halvblod (Selle francais), tyska halvblod (Oldenburger)

samt några korsningar med portugisiska hästar. Nivån är från lätt
klass upp till medelsvår hoppning.
Unikt är även nivån på instruktörerna som i skrivandets stund är
två stycken som själva tävlat i OS.
Utifrån dina förkunskaper och
vad du vill träna på väljer du
antingen programmet för ”medelgoda ryttare” eller ”avancerade ryttare”. Utifrån valt program bestäms
vilken häst och tränare som är bäst
för dig. Veckan inleds såklart med
en utvärderingslektion där du får
känna efter om du hamnat rätt.
Du kommer att rida ca 3 timmar

per dag (2 pass) under fem dagar
i veckoprogrammet. Det går alltid
att byta ut ett pass mot en uteritt.
Vill du rida fler timmar går det
också att boka till på plats.
Boendet är av utmärkt standard
i bekväma dubbel- eller enkelrum.
Mellan ridpassen serveras goda
måltider i huvudbyggnaden,
Har du inte möjlighet att
komma en vecka går det även utmärkt att träna under en långhelg.

Många känner till att Memphis är rockens vagga och bluesens hem och Elvis
favoritstad. Men här kan du även få
utmärkt hopp- och markarbetsträning
samt njuta av den vänliga sydstatsmentaliteten ute på landsbygden.
Svenske Christian och hans fru McKrell välkomnar dig till sin trevliga ridanläggning. Hit kan du med fördel åka
året runt då det alltid är varmt och skönt
för oss frusna nordbor.
Under en vecka får du två lektioner
per dag i dressyr eller hoppning i en liten
grupp, 1-4 personer. Hästarna är utbildade upp till lätt/medelsvår nivå i dressyr
och 130 cm i hoppning.
Lektionerna fokuserar inledningsvis
på markarbete/dressyr så att hästen är
känslig för hjälperna, då detta krävs för
att du ska kunna hoppa hinder på ett
säkert och kontrollerat sätt. Det läggs
även stor vikt vid ryttarens position så
att hästen kan prestera sitt bästa.
Förutom praktisk undervisning får du
demonstrationer och teoriundervisning.
Christian tycker att hela konceptet kring
att träna och skapa en hållbar häst är av
yttersta vikt.

Pris: 3-6 nätter, 3-5 dagars ridning
från 5300 SEK, 4800 NOK, 550 EUR

Detta ridcenter erbjuder även dressyrträning, se sid 11.
Du bor i gårdens gästhus. Frukost och
lunch äter du på gården och middag äter
ni tillsammans på en av Memphis många
restauranger. Här kommer du att lära dig
massor samt ha en underbar tid.
”Mycket bra ställe för ryttare
som vill rida bättre.”
Pris: 7 nätter, 6 dgr ridning från 13600 SEK,
12100 NOK, 1480 EUR
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allround/hoppning • Italien

Rom
Norr om Rom i regionen
Tuscia, finner du ett charmigt litet hotell där djuren
står i centrum.

Allround training
Xplore/Utveckla din ridkunskap inom flera
discipliner.
Här finns resmål för dig som
– vill kombinera dressyr och hoppning under din vistelse

De stora ägorna är 150 ha och
omfattar även sjöarna Bracciano
och Martignano.
Hästarna är främst trygga irländska sporthästar och italienska
maremmahästar. Förutom en stor
ridbana finns det en liten terrängbana. Här har hästarna ett fantastiskt liv. De är ute i enorma hagar
och gamla trotjänare går runt lösa
i stallarna. Många hundar har även
funnit ett nytt hem här.
Endast 40 min från Rom är
detta ett perfekt weekendresmål.
Du rider två pass om dagen. Är det
under jaktsäsong kan du vara
med på Hubertusjakt. Det är en
avslappnad långritt med lugna
galopper och med
en ost & vinpaus.
Den som vill hoppar, annars går
det bra att rida
förbi hindren.
Många vill inte åka hem utan
stannar en vecka. Det blir en
härlig vistelse där du väljer mellan lektioner och uteritt. Detta är
perfekt för dig som vill friska upp

din ridning med ridning på trygga
hästar och njuta av härliga galopper över böljande kullar.
Din ridlärare är engelska Maria,
som är en varm och trevlig person
som lyssnar och gör sitt yttersta för
att du ska bli nöjd.
Mellan passen kan du koppla av
vid poolen eller få en välgörande
massage.
Middagen består av fyra rätter
som du själv väljer från à la carte
menyn.

Närheten till Rom gör att du lätt
kan ta tåget in till storstadspulsen i mitten av veckan. Sen är det
fantastiskt att komma tillbaka till
tystnaden och lugnet på gården.
Pris: 3-7 nätter, 2-5 dagars ridning
från 5400 SEK, 4800 NOK, 555 EUR

”Vilken härlig långweekend!
Älskar att galoppera över böljande
kullar med fantastiska vyer. Passade
även på att med Marias hjälp komma
igång med min hoppning igen!”

– vill ha möjlighet att bestämma på plats om du vill träna
eller rida ut och eventuellt hoppa lite terränghinder
– vill träna dressyr och hoppning på varmare breddgrader
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allround/hoppning • Polen

Nyhet!
Masuren

Nyhet!
Barcelona

I vacker slottsmiljö erbjuds
du träning och uteritt.

Vill du göra något kul
på lovet?

Joanna erbjuder träning och uteritter i vacker slottsmiljö. Den vackra
lantegendomen på 200 hektar omfattar böljande ängar, pampig ekskog och små sjöar.
Joanna har ett brinnande intresse
för hästar och bedriver avel av
sporthästar för främst hoppning
med bra stammar som holsteiner
och westphalian.
I det fina stallet finns hästar
för både nybörjare och avancerade
ryttare. Samt några söta welshponnyer för barnen.
Du kan själv välja om du vill
rida dressyr, hoppa, bli longerad,
lära dig köra häst & vagn, eller
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rida ut i de vackra omgivningarna.
Under veckan rider du 12 lektioner sammanlagt.
Boendet är ypperligt, på slottet
eller i det närbelägna hotellet från
tidigt 1900-tal, där varje rum är
unikt inrett.
Är du intresserad av mat så
kommer du att bli mer än tillfredsställd vid måltiderna. Ekologiska råvaror används och båda
tillagning och servering görs med
stor finess.
Förutom ridning går det att
låna cyklar, fiska, spela tennis,

gymma eller varför inte njuta av
en härlig massage eller bastu.

Endast en timme från Barcelona
omgiven av berg och vingårdar ligger en vacker resort med anor från
1700-talet. Den består av hotell,
ett antal lägenheter, restaurang, tre
pooler och spännande grottor.
Denna fantastiska anläggning
drivs av Rebecca från Sverige och
hennes man Borja, vars familj har
bott här i flera generationer.
Rebecca är inspirerad av sin tid
som ridlärare i Sverige, på hennes
ridskola anordnades alltid extra
mycket och rolig ridning på loven.
Nu när hon flyttat till soliga Spanien vill hon erbjuda detsamma i
lite extra lyxig omgivning.

Pris: 3-6 nätter, 3-5 dagars ridning,
från 4100 SEK, 3600 NOK, 420 EUR

”Harmoniska och fina hästar.
Roligt att hoppa igen! Ett stort plus
för den fantastiskt goda maten, och
vinet. Stora rum med sköna sängar.
Landskapet är otroligt vackert!
Vi fick en sista snabb galopp uppför
en böljande grön kulle! Åker gärna
tillbaka!”
Följ med Mikaela på gruppresa
med VIP-rabatt den 26- 29 mars
2015.

Under storhelger och lov kommer
Rebecca anordna program riktade
mot specifika ryttare/målgrupper.

Vissa helger är till exempel vikta
för tonåringar som kan komma på
egen hand.
Dessutom vet hon att många
föräldrar har fått upp intresset för
hästar och ridning via sina barn.
Dessa glada mammor och pappor
är varmt välkomna att komma med
sina barn/tonåringar andra datum.
Det är ju fantastiskt när man kan
göra en aktivitet tillsammans.
All ridning sker på en fin ridanläggning i närheten, där Rebecca
kommer ha dressyr eller hopplektioner beroende på lägrets inriktning.

Familjeläger kommer också att
finnas och för de som inte rider
anordnas såklart extra aktiviteter.
Förutom sol & bad finns shopping, vinprovning och en härlig
strand inom rimligt avstånd.
God mat och dryck samt mycket
personligt omhändertagande garanteras alla, stor som liten.
Läs mer om specifikt program,
datum och priser på horsexlore.se
Pris: 3 nätter, 3 dagars ridning från
6400 SEK, 5700 NOK, 665 EUR
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allround • Spanien/Turkiet

Mallorca
”Toppen! Längtar redan
tillbaka. Alla så hjälpsamma
och trevliga, väldigt måna
om att man har det bra.”

Endast 45 minuter från Palma
hittar du vårt fina ridcenter och
landsortshotell.
Detta program passar dig som
vill ha allt. Både dressyr på fina
andalusier, heldagsritt i den vackra
naturen och sist men inte minst
hoppning och markarbete. Du har
olika hästar beroende på disciplin.
Utöver ridning bjuds du på vällagad och god mat till både lunch
och middag. Mellan ridpassen kan

du passa på att ta ett dopp i poolen
eller få en välgörande massage.

Att kombinera ridträning, med
sol, bad och god mat och dryck
måste vara den optimala semestern.
Pris: 7 nätter, 6 dagars ridning från
9300 SEK, 8300 NOK, 970 EUR

På detta ridcenter finns ett program med bara dressyr, se sid 14
och ett med långritt, se sid 60.
”Flotte, trygge spranghester,
og hingstene holder toppklasse.
Fantastisk sted!”

Istanbul
”Vi fick ett furstligt mottagande och kände oss ompysslade från första stund.”

Engelska Catherine och hennes man
har tillsammans byggt upp en ridresort. Hotellet har ett ypperligt
läge endast sex mil utanför Istanbul
och tio minuters bilväg från havet.
Maten som serveras är smakrik
och god med många spännande
grönsaksrätter. På menyn finns alltid flera rätter att välja mellan så
det är ingen risk att du går hungrig från restaurangen. Njut även av
hotellets pool och jacuzzi.
Hit är alla välkomna såväl barn
som vuxna, nybörjare som erfarna
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ryttare. Det finns en häst för alla
smaker.
Antingen rider du i ridhuset
eller på den stora utebanan. Du får
två lektioner per dag och väljer
själv om du vill rida dressyr, markarbete eller hoppa.
Lektionerna ges på engelska,
oftast av ägarna själva. Det går
även att byta ut lektioner mot uteritter i de vackra omgivningarna.
Vad härligt att varva träning av
hästar, ligga vid poolen och njuta
av god mat och dryck på dessa
varma breddgrader.

Western
Xplore/Utveckla din känsla för western.
Här finns resmål för dig som
– vill prova på olika grenar inom western
– vill vidareutveckla dig inom en speciell gren
– vill kombinera westernlektioner med härliga uteritter
– vill lära dig mer om hur man tränar westernhästar i
andra länder

Pris: 4-7 nätter, 3-6 dagars ridning
från 6300 SEK, 5600 NOK, 650 EUR

”Det var perfekt för mig och min
dotter. Hoppade stor bana på lagom
nivå för oss. Vi njöt verkligen!”
horseXplore 2015
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western • Italien

Florens

Gotland

”Vackert stenhus,
helt otrolig mat och fina,
välskolade hästar!”

Kom och rid western
på fina quarterhästar i
vacker Gotlandsmiljö.

Välkommen till Raimonda och
Franco som bor på en typisk toscansk gård. Franco som är westerntränare och hans 30 westernhästar kommer att ta väl hand om
dig gällande ridning. På Ranchvecka väljer du att rida 12 eller 18
timmar. Westernlektioner varvas
med uteritter.
Ridstilen är Western Californian
som främst används inom Western Pleasure och Trekking, där
du rider med tyglarna i en- eller
tvåhandsfattning, med inspiration
från Pat Parrelli.
Du kommer att träna på hur
du påverkar hästen med tyglarna
(direct, open, neck och indirect
neck) och effekten detta har på
hästen (stop, change of direction,
turn on the forehand, lateral steps,
roll back). Detta utförs i skritt,
trav och galopp.
”Tydliga instruktioner, logisk och
bra undervisning. Kände att man
utvecklats. Upplägget att en lektionstimme följdes av en uteritt var
bra för man hann aldrig tröttna.
Gick även bra för medresenären
som aldrig provat western, hon
blev snabbt helt såld på ridstilen.”
På kvällarna väntar goda trerättersmiddagar med vin.
Du kan även välja en City riding
holiday med 2 dagar i Florens och
tre på ranchen.
Vill du kombinera några dagar
på ranchen med en tre dagars
långritt se sid 50.
Pris: 7 nätter, 6 dagars ridning från
5700 SEK, 5100 NOK, 590 EUR
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Att åka till Gotland känns som att
åka utomlands. Det är inte bara
semesterstämningen i Visby som
spelar in utan öns speciella natur
och karaktäristiska hus skapar en
atmosfär av sydligare breddgrader.
Här har Lisa byggt upp ett riktigt
westernparadis med bra boende, ett
tjugotal westernutbildade hästar och
som pricken över i, en riktig saloon.
”Maten var fantastisk!!!
Varierande och en njutning att sätta
sig till bords vid varje måltid.”

”Så mycket mat och vin
som man orkade.
Under veckan hann vi
smaka på all toskansk
mat som vi innan resan
läst om och rätterna upprepades aldrig. Det blev
minst lika mycket en
matresa som en ridresa!”

Kom och var med på en underbar Westernvecka. Du får prova på
olika grenar inom westernridning.
Är du redan en van westernryttare
kan du välja att träna mer på det
som du är intresserad av. Lisas specialitet är redskapsgrenar såsom
trail och ranchtrail. Både nybörjare
och erfarna ryttare är välkomna då
ni delas in i olika grupper.
Vistelsen blandas med lektioner
och uteritter. En ritt går till havet
och har ni tur ser ni någon av de
vackra havsörnarna. Som sig bör
avslutas ritten på gårdens saloon.
Dagens upplevelser späs på och
den långa galoppen blir milslång
i berättelsen, och ni är alla bättre
ryttare än Seb Macahan.
Hit kan du även komma på
Långweekend. Du bjuds på lektioner, uteritt till havet och fantastisk
mat. Det blir många trevliga timmar både i sadeln och på saloonen.
”Mycket bra! Skönt med variation
mellan lektion och uteritt. Vi fick
prova på alla Westerngrenar och det
var spännande, svårt:) och lärorikt.”
Pris: 3-6 nätter, 4-6 dagars ridning
från 4400 SEK, 4200 NOK, 505 EUR
horseXplore 2015
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western • Ungern

western • Ungern
Denna ranch har sitt ursprung
i dess ägares genuina intresse för
western och hästar. Det var länge
en privat ranch och stuteri, men
nu har de öppnat upp dörrarna
för dig och andra ridentusiaster.
Det sparas inte på något för att
gäster och hästar ska må bra och
trivas.
Rummen är stora och fräscha
och du måste absolut passa på att
besöka ranchens nybyggda spa,
perfekt för ömma ridmuskler.
En stor fördel med western är
att man rider i bekväma westernsadlar på coola hästar. En något så
när vältränad, orädd person kan ut
och galoppera redan första dagen.
Sen, för att bli riktigt duktig, så
krävs det ju oändligt med träning
som inom alla sporter.
Här kan även du som redan är
en aktiv westernryttare få kvalificerad träning.
Veckan är flexibel, träning varvas med härliga uteritter. De fina
sandvägarna inbjuder till långa
galopper.
”Det var en underbar vistelse, inget
att klaga på. Eftersom vi ville rida
mycket och samtidigt ha det lugnt,
passade detta oss utmärkt.”

Budapest
Njut av härlig ranchvistelse, nära.

Du behöver inte åka ända till USA för
att få vara cowboy. Det räcker med ett
par timmars flygresa och du kan ta på
dig westernbootsen och svinga dig upp
på en fin quarterhäst, appaloosa eller
varför inte en paint.

Du bjuds på god ungersk mat och
dryck och ett svalkande dopp i
poolen är ju alltid skönt.
Du lär komma hit både en, två
och flera gånger.
Pris: 3-7 nätter, 3-6 dagars ridning
från 4000 SEK, 3500 NOK, 410 EUR

Missa inte fjolårets bästsäljare!
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rid- och språkläger

Fälttävlansläger
på Irland med Anna
Fagrell

Summercamp
En perfekt start på sommarlovet är ett ridläger utomlands.
Här finns ridläger för dig som
– vill hoppa massor av terränghinder och ta fälttävlanskort
– vill kombinera ridning med språkträning
– vill lära dig mer om hur hästar tränas och rids i andra länder
– vill ha himla kul

Nyhet!

Rid- och språkläger
i Spanien, LYX
Rebecca som tidigare var ridlärare
i Sverige har numera ett superfint
hotell utanför Barcelona. Hon skulle
tycka att det var jättekul om du vill
komma på rid- & språkläger hos

henne. Detta ridläger höjer sig över
normal standard gällande boende
och mat. Du bor i fina dubbelrum
på hotell med en privat pool och
middagarna serveras i restaurangen.
Varje förmiddag åker ni till en
fin ridanläggning där Rebecca håller dressyr- och hopplektioner för
er i små grupper (max 5 elever).
Eftermiddagarna ägnas åt spanska

lektioner och sol & bad. Ni kommer även åka ner till playan, shoppa
och ha det allmänt härligt.
Tiden kommer att gå alldeles
för fort.
Pris: 15-28 juni, 13 nätter, 11 dagars
ridning, 17200 SEK, 16100 NOK,
1975 EUR (inkl. flyg, reseledare och
språklektioner)

Nu har du chans att åka på ett lärorikt och roligt läger, samt ta fälttävlanskortet. Din tränare är Anna som
själv är aktiv ryttare och tog guld
i Lag SM 2014. Perfekt både för dig
som har egen häst och för dig som
tränar banhoppning på ridskolan.
Här finns en enorm terrängbana
med mer än 100 hinder. Du kommer
att få hoppa MYCKET, på många
olika hästar, från fina ponnyer upp
till riktigt stora hästar på 180 cm i
mankhöjd. Du kommer att få träna
på alla typer av terränghinder och
då hästarna är säkra kommer du
utveckla din hoppkänsla och teknik
på ett bra sätt.

Rid- och språkläger
på Irland
I Wicklow hittar du vår ridskola.
Här har många svenska och norska
ungdomar åkt på ridläger år efter
år. Du rider främst på stora hästar
men det finns även ett antal ponnyer.
Du bor hos en irländsk familj,
så du kommer automatiskt att
träna på din engelska. Din familj
lämnar och hämtar dig var dag.

Rid- och språkläger
i Skottland

Du flyger till Dublin på egen hand
där du träffar Anna och resten av
gruppen för att fortsätta med buss
till Galway. Boendet är i flerbäddsrum på den charmiga herrgården.
Dagarna fylls av ridning och på
kvällarna äter du en god middag.

Ridskolan har ett ridhus, en utebana
och en fin terrängbana. Du rider
två pass om dagen och har även
teorilektioner. Måndag till fredag
får du engelskalektioner. Förutom
detta sker all ridundervisning,
hästteori mm på engelska.
En dag tar din familj med dig till
Dublin och på kvällarna träffar du
kompisar i den lilla byn eller umgås
med familjen. Irland är ett gästfritt
land, så du kommer att få många
nya vänner, både två och fyrbenta.
Välkommen till vår familjedrivna
ridskola. Hit har det kommit ungdomar från hela världen i 20 år.
Det finns ett ridhus och två utebanor och du bor på ridcentret i
trevliga fyrbäddsrum.
Här kommer du att trivas, dagarna
är fyllda av ridning och på kvällarna kan du bada i poolen, titta
på film eller spela fotboll. Du får
engelskalektioner så att du snabbare
ska komma in i språket.
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Pris: 21-28 juni, 7 nätter, 6 dgr ridning, 7700 SEK, 6800 NOK, 795 EUR
(inkl, svensk fälttävlansinstruktör &
reseledare)

Hoppning, terränghoppning & uteritt

Dressyr, hoppning och gymkhana

36

Ett som är säkert är att du kommer
att lära dig mycket och få uppleva
mycket och rolig ridning på härliga
hästar.

Pris: 14-28 juni, 14 nätter, 10 dgr ridning 14900 SEK,14000 NOK, 1710 EUR
(inkl. flyg, reseledare på flyget och
språklekt.)

På gården finns ca 50 hästar, blandat stora och ponnyer. Du rider tre
till fyra timmar om dagen, uteritter,
enklare dressyr- och hopplektioner
och lekar till häst, sk gymkhanas.
På slutet kommer ni ha avslutningstävlingar, så du lär ha med dig minst
en rosett hem. Du reser med en reseledare från Nyköping eller Stockholm som sen är med hela tiden.
Pris: 14-28 juni, 14 nätter, 10 dgr ridning 14500 SEK, 13600 NOK, 1665 EUR
(inkl. flyg, reseledare och språklekt.)
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långritt • Bosnien

Europe trailriding
Xplore/Utforska Europa på bästa sätt, från hästryggen.
Alla kan vara med, det är det som är så bra – Är du en van ryttare
får du en livlig häst, är du en oerfaren ryttare får du en lugn häst.
På det sättet får alla utbyte av ritten. Att uppleva ett land från hästryggen är oslagbart.
Spänning – Att galoppera på en livlig häst för en van ryttare ger
samma tillfredsställelse som en galopp på en lugn häst för den ovana.
Smaksensationer – Spansk paella i Andalusien, mjukt Sauternevin i
Bordeaux, mustig Guinness på Irland...

Bosnien
Gillar du långa snabba
galopper?
Bosnien har blivit populärt bland
äventyrare som vill uppleva en
av de få oexploaterade delarna av
alperna. Det är fantastiskt vackert
uppe på Kupresplatån med sitt
öppna landskap samt magnifika
skogar, fjällsjöar och floder, ett
eldorado för naturälskare.

Detta är perfekt för dig som vill
upptäcka något nytt och gillar fartfylld ridning. Här får du verkligen
uppleva äktheten och värmen hos
ditt värdpar.
Det bosniska köket är mycket
gott och har influenser från medelhavsländerna. Det finns också utmärkta viner då klimatet lämpar
sig väl för att odla vindruvor.
Du rider på pigga arabiska
fullblod, lipizzaner eller fullblodskorsningar. Ridningen är snabb
och okomplicerad, ingen bryr sig
om din ridstil, bara du känner dig

trygg och gillar när det går undan.
Ritterna planeras dag för dag och
utgår från gruppens önskemål.
Dina värdars mål är att du ska
ha så kul och trivas så bra att du
blir en ständigt återkommande gäst.
Pris: 7 nätter, 6 dagars ridning från
7700 SEK, 6900 NOK, 800 EUR

”Fina hästar, en hel del snabb
ridning, underbar natur speciellt nu
på försommaren med alla blommor
och inte minst ett mycket hjärtligt
och omtänksamt värdskap av alla
på gården.”

Glädje – Många skratt, avslappnad kropp och själ efter en aktiv dag,
glada kvällar med nyfunna vänner.
Upplevelser – Galoppera på milslånga stränder, klättra uppför höga
berg, rid mellan slott... och allt detta med en ny fyrfota bästa vän.
Det finns en ritt för alla olika smaker och preferenser.
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långritt • Bulgarien

långritt • Cypern/Danmark

Cypern
Ridning på Afrodites ö.

Bulgarien
Där asfalten slutar, och
endast hjulspår leder
vidare uppåt i bergen,
väntar upplevelserna.
I den centrala delen av Balkanbergen ligger byn Apriltsi som är vår
bas. Ditt värdpar Reni och Torshko har sitt pensionat i byn.

Hästarna är pigga bulgariska halvblod och korsningar med arabiskt
fullblod och du rider i westernsadel.
Här kan du välja mellan ett flertal spännande ritter. På Långritt
över Balkanbergen rider ni från
by till by och sen vidare genom
Rosornas dal till Balkanbergens
lillebror, Sredna Gora. Väljer du
De ”sjungande klipporna” rider ni i
ett stort reservat. Här finns ett rikt
djurliv med björn, örn, vildsvin
och lodjur. Ridningen är mycket

varierad gällande både terräng och
tempo. Blåser det då ni passerar de
häftiga klipporna kommer ni att
höra dem sjunga.
På bägge ritterna förflyttar ni
er och bor i olika bergsstugor och
pensionat efter vägen.
Tycker du att det är skönt att bo
på samma pensionat hela veckan
så väljer du Ridning i Apriltsi.
Härifrån finns många naturliga
långrittsmål som t ex Maragidik
och Vidimavattenfallet, ett litet
kloster eller charmiga små bergsbyar. Under varje dagsritt finns
det flera sträckor väl lämpade för
galopp.
”Exakt vad jag önskade mig.
En dröm som gick i uppfyllelse.
Vilken upplevelse att man
med packning på sin häst red ut
i vildmarken under en vecka.”
Pris: 7 nätter, 6 dagars ridning från
7400 SEK, 6600 NOK, 765 EUR

Reni och Torshko anordnar även
fler långritter. Läs om dem på
horsexplore.se
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Det varma välkomnandet plus den
makliga takten i vardagen gör att
Cypern blir en omedelbar favorit.
Schweiziska Marisa har tillsammans med sin man ett antal eleganta lägenheter med pool. Här bor
du mycket bekvämt med utsikt

Nordjylland
Sträck ut i galopp på
en av Danmarks finaste
badstränder.
Och bäst av allt är att du får rida
på stranden obegränsat året runt.
Här har Gitte sitt stuteri och gästhus. Hon avlar gångartshästar för
den kräsne ryttaren. Utöver islandshästar föder hon upp de sydamerikanska raserna Paso Fino och Paso
Peruano. De är större än islandshästen och har mjukare tölt och
anses perfekta för personer med
ryggproblem. Totalt finns cirka
hundra hästar i alla åldrar.
Här får du rida på Jyllands vackra
stränder. Varje dag rider ni ut i de
vackra omgivningarna och du kan
även få givande ridlektioner.

över den lilla byn. Du serveras
frukost och god cypriotisk mat på
parets restaurang.
Varje dag skjutsas du till stallet
för en tvåtimmars uteritt. Du rider
genom odlingar av apelsin, citron
och grapefrukt. Olivträd och Johannesbröd trivs här och bergen är täckta
av doftande lavendel och oregano.
Utöver ridning kan du cykla
(finns även med svensk guide),
”Underbar natur, en upplevelse att
få rida på stranden och på de vackra
stigarna. Väldigt lärorika lektioner
också på ridbanan!”
Du bor i ett av de nyrenoverade
rummen och deltar i det omväxlande livet på gården.
Härligt att få så bra och rolig
ridning i Skandinavien.

vandra (guide tillval), yoga, få massage eller åka ut på dagsturer med
lokala fiskare. Eller varför inte koppla av med sol och bad.
Hit kan du med fördel åka året
runt då ön har medelhavsklimat
med torra somrar och milda vintrar. Många semestrande nordbor
firar julafton med ett dopp i havet.
Pris: 7 nätter, 6 dagars ridning från
6900 SEK, 6100 NOK, 710 EUR

”Blev positivt överraskad av stranden, kändes som att man var på
en aktiv solsemester. Underbart att
kunna gå dit varje dag och simma
efter ridningen.”
Pris: 3-5 nätter, 3-5 dagars ridning
från 2900 SEK, 2700 NOK, 325 EUR
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långritt • Egypten

långritt • Estland

Muhu Island

Sharm el
Sheik

Vill du njuta av en riktigt
lyxig weekend?

Den lilla kustorten Dahab
har ett fantastiskt läge
direkt vid Röda Havet.

I ensamt majestät vid en vacker
havsvik hittar du denna pärla, ett
litet exklusivt hotell med spa.
Du välkomnas med ett glas
bubbel och en gourmetmåltid.
Sover gott gör du i din fina svit.
Efter champagnefrukost med nygräddat bröd, skjutsas du till ett
närbeläget stuteri för en heldagsritt med avbrott för en trevlig picknick. Följande dag rider du först
tre timmar och får sedan massage.
”Underbart ställe att bo på och bra
ridning! Jätte trevlig personal.
Kan verkligen rekommendera stället!”

Det vackra turkosblå havet och de
skiftande kullarna från Sinaiöknen
utgör en vacker bild. Dahab är en
liten och lugn turistort med små
hotell. Här finns några av världens
bästa korallrev.

Denna personliga herrgårdsvistelse
ger dig en känsla av att vara utvald att få njuta och uppleva något
mycket speciellt.
Pris: 3 nätter, 2 dagars ridning från
6300 SEK, 5600 NOK, 645 EUR

Du bor på ett mysigt hotell med
stor pool, restaurang, yogastudio
och egen strand, ett par minuters
promenad från restauranger, caféer
och shopping. Vid stranden går det
att ta dykcertifikat på några dagar.
Ökenritt och härliga stränder är
mycket omväxlande. En av ritterna
går till en beduinby där du bjuds på
middag. Här kan du sova kvar och
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njuta av en gnistrande stjärnhimmel.
Du rider blandat halv- och heldagsritter så det finns gott om tid att
snorkla, slappa och bada.
Detta är perfekt för dig som vill
komma till ett avslappnat semesterparadis och både få ridning och
härlig avkoppling i ett varmt och
soligt klimat. Passar utmärkt om
ni är en familj eller sällskap där

inte alla rider då det finns något
för alla, ridning, snorkling, dykning, yoga och shopping. Allt är
nära hotellet. På kvällen är det
mysigt att gå längs strandpromenaden och välja ut en mysig restaurang för kvällens middag.
Pris: 7 nätter, 6 dagars ridning från
6300 SEK, 5700 NOK, 655 EUR

Kohala
Herrgårdsvistelse med
islandshästar.
Mika från Finland och Karin välkomnar dig till sin herrgård från
1875. Här finns många mysiga

rum att umgås i samt en bar förstås.
I stallet står ett tjugotal islandshästar och varje år föds nya söta föl.
Här kan du verkligen få njuta
av härlig natur, ridvägarna är fantastiska och närapå oändliga
Ritterna går genom vackra skogar och över böljande ängar och
på veckoritterna rider ni till havet.

Är det fint väder kan ni passa
på att bada. På kvällarna serveras
goda trerättersmåltider.
Under din vistelse får du uppleva mycket ridning på glada och
framåt hästar.
Pris: 3-6 nätter, 3-5 dagars ridning
från 6100 SEK, 5400 NOK, 625 EUR
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långritt • Frankrike

långritt • Frankrike

Provence
Nyfiken på svarta tjurar, vita
hästar & strandgalopp?
Provence för tankarna till vin- och
olivodlingar. Här har Didier haft
långritter i mer än tjugo år. Hästarna är spanska hästar korsade
med arabiskt fullblod.
”Resan överträffade mina förväntningar! Allt var så härligt, kul, guiden helt toppen, gruppen var super!”

Bordeaux
& Loire
”Helt fantastisk att kunna rida
ända in i slottsparken, äta god
lunch och därtill besöka slottet.
Ett underbart koncept!”

Under femton år har vi haft nöjet
att rekommendera dessa fantastiska långritter runt om i Frankrike.
Ägarna Pierre och Sarah leder alla
ritter själva vilket medför högsta
kvalitet. Under vintern rekar de
och hittar nya spännande ritter.
Det de söker är ritter med kulturellt, gastronomiskt, historiskt och
socialt innehåll. Med andra ord så
stor variation som möjligt, både för
ryttare och hästars skull. Resultatet
är att varje ritt är unik. Och varje
detalj är förfinad genom åren.
Inte undra på att dessa ritter är
så lyckade och populära hos våra
nordiska ryttare, finns många som
återkommer år efter år efter år...
Följ med på Vinritt i Bordeaux.
Ritten går runt Bordeaux, världens
vinhuvudstad, genom vingårdarna
och du får njuta av långa galopper.
Vid lunchtid bjuds det på härlig
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picknick och provsmakning av
vin. Turen tar dig förbi många
vackra slott och du bor på hotell
och vingårdar. Denna ritt ger en
härlig eftersmak.
Paris landsbygd är så full av
historia. Ritten Paris – Versailles går
i Louis den XIV fotspår, nära Paris
portar, från slottet ”Vaux-le-Viconte”
till det världsberömda slottet ”Versailles”, låt dig imponeras. Vidare
genom skogarna ”Fontainebleau”
och ”Rambouillet”. Tänk att Paris
är så mycket mer än Eiffeltornet.
Skimrande floder, vackra slott,
medeltida städer och gott vin gör
ritten Slotten i Loire exceptionellt
trevlig. Att de franska kungarna

hellre bodde vid Loire än i Paris
kommer du att förstå under rundturerna på slotten.
Pris: 7 nätter, 6 dagars ridning från
14400 SEK, 12800 NOK, 1490 EUR

Förutom dessa ritter kan du välja
mellan Strandritt i Medoc, Black
Perigord, Konungarnas dal och
årets nyhet Touraine. Läs dag för
dag program på horsexplore.se
”Det här var min nionde ridresa
med er. Alla har varit fantastiska
resor. Jag har inte tidigare velat
jämföra resorna, för varje ställe har
sin speciella charm. Men nu måste
jag säga att denna resa var helt
sagolik!! Det bästa jag upplevt!!”

Ritten Provence till Camargue startar
norr om Marseille. Denna medelhavsregion med berg, olivplantage
och vingårdar är mycket vacker.
Under de härliga lunchpauserna
njuter du av goda picknicks och gott
rosévin. Ritten avslutas i Camargue
vid det blå Medelhavet. Här finns
de berömda svarta tjurarna och
de vita hästarna. Härliga strand-

Nyhet!
Lot valley
Ett resmål du inte får missa.
Ridningen här är fantastisk och
det finns hästar för alla kunskapsnivåer och personlighet.

Ridterrängen är både intressant
och inbjuder till ett bra tempo.
På ritterna får du uppleva vackert jordbrukslandskap, gårdar och
charmiga små byar.
Vissa dagar rider ni på heldagsritter med picknick. Picknicken
består av hemlagad mat och serveras med regionens vin vid sittande
bord. Ibland passerar ni en restaurang som bjuder på lokala rätter.
Andra dagar kanske ni väljer att
rida två gånger per dag för att få
äta i lugn och ro ”hemma” och
kanske ta ett lunchdopp i poolen.
Ja, valen är många, men alla är
till för att du ska få exakt den ridresa du vill ha.

galopper markerar slutet på denna
omväxlande ritt.
Välkommen till Luberon & Colorado Provencale, en ritt genom det
”äkta” Provence. Livet är lugnt och
rofyllt, i ett vackert och tidlöst
landskap. Härliga picknicks med
kallskuret och vin delar av dagen.
Du färdas genom vingårdar och
utforskar vackra medeltidsbyar med
Det finns även en enkel terränghoppningsbana där du kan prova
på terrängritt om du vill.
Ditt värdpar, Anne och Derek,
är britter men har bott i Frankrike
i många år. De värnar verkligen om
sina hästar som har ett härligt liv.
De lever ute året runt vilket gör att
de är mycket säkra i terrängen och
finns det något bättre än att rida en
glad och trygg häst. Denna semester
är bekväm och mysig då ditt värdpar ger en personlig touch till allt.

fantastiska slott och kulturminnen.
Du övernattar på charmiga värdshus, flera av dem med pool.
Denna ritt passar dig som vill
njuta av livets goda till häst.
Pris: 5-6 nätter, 4-5 dagars ridning
från 8200 SEK, 7300 NOK, 850 EUR

Du kan även välja långritten Cezanne
långritt, Luberon till övre Provence
m fl. Läs mer på horsexplore.se
All mat och dryck ingår, Annes
kokkonst är utmärkt och alla gäster
blir sedda och väl omhändertagna.
När du kommer tillbaka efter
en heldagsritt bjuds du på kalla
drycker och snacks. Lite senare
serveras en välkomponerad fyrarättersmiddag med ett gott vin för
att avsluta ännu en perfekt dag.
Pris: 6 nätter, 5 dagars ridning från
12100 SEK, 10700 NOK, 1250 EUR
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långritt • Grekland

långritt • Irland

Kreta
Vattnas det i din mun
då du tänker på fetaost,
oliver och retzina?
Turkosblått hav, olivodlingar, god
grekisk mat, charmiga byar med
vitkalkade hus och gästvänliga
öbor, vad kan man mer begära?
Här har holländska Sabine och
Manolis byggt ett mysigt hotell
med pool och ridcenter. Hästarna
är halvblod och fullblod och två
söta welshponnyer.
Vill du rida ut på ett riktigt
äventyr på egen hand eller med
guide väljer du Lassithi långritt –
från berg till hav.
Du rider högt
upp till en platå
där det bär av i
full galopp.
Sedan rider du
genom små byar,
oliv- och apelsinlundar. På sluttningarna ligger vingårdar och borgar. Vid kusten bjuds du på härlig
galopp längs stranden. Kvällens
färska fisk smakar gott.
Om du vill bo på det fina lilla
hotellet hela veckan väljer du
Panorama långritt.
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Sligo
Drömmer du om att
galoppera på havsbotten?
Det är lågvatten och underlaget är
perfekt så du behöver inte oroa dig
för hål och ojämnheter. På vägen
passerar du solande sälar. Kom och
förverkliga din dröm hos Ursula
”Man får se ett Grekland man
aldrig får se annars, veckan får
10 poäng av tio möjliga.”
Varje dag ger ni er av på ritter åt
olika håll. Du rider tre till fem
timmar per dag.
Är ni en familj där inte alla
rider väljer ni Aktiv solsemester.

Njut av det grekiska livet. Sola, bada,
utforska ön och när det svalnar
framåt kvällen rider du som vill
ut på en tvåtimmarsritt med guide
genom Langadadalens omväxlande
natur.
Pris: 7 nätter, 6 dagars ridning från
6300 SEK, 5700 NOK, 655 EUR

Clare
”Fantastisk resa som vi gärna
rekommenderar till andra.”

Nicola och Bertie hälsar dig välkommen till sin fina 1700-talsgård.
Ritten Galway – Clare långritt
går över Slieve Aughtybergen med
fascinerande vyer över de majestätiska Lough Derg och floden
Shannon. Du rider till ”Glandaria”
(kungarnas dal), en stor grönskande
dal vid floden Shannon. Härnäst
utforskas Burren, detta månliknande landskap med sin otroliga
fauna och flora.
Den sista dagen ser ni Atlanten med de kända Aranöarna och
Connemarabergen i bakgrunden.
Vid lunchtid avnjuts en god
picknick, sedan efter 4-6 timmar i
sadeln, är det skönt att bjudas på en

och Raymond. Rid på Långritt
vid havet. Du bor på ett charmigt
spahotell vid havet där middagen
ofta består av havets läckerheter.
Efter ridningen kan du beställa
massage eller ta en simtur i poolen.
Vissa kvällar bjuds det på levande
musik i en av barerna.
Du rider mellan 4-6 timmar per
dag. Vissa dagar har du picknicktrerättersmiddag och därefter njuta
av en Irish coffee framför brasan.
Du bor några nätter på ridcentret och några nätter på små trevliga
pensionat. Detta är en fartfylld och
omväxlande ritt.
Du kan även välja den kortare
ritten Slott och klosterruiner.

lunch och andra dagar stannar du
vid en mysig pub. Du kan välja
mellan ett fyrtiotal hästar, det är
irländska halvblod, fullblod och
ponnyer.
Galopperna längs de kilometerlånga stränderna är något som
alltid stannar i ditt minne.
Pris: 6 nätter, 5 dagars ridning från
10700 SEK, 9500 NOK, 1105 EUR

Hästarna är främst pigga hästar av
cobtyp, 145-155 cm.
Pris: 5-7 nätter, 4-6 dagars ridning
från 8600 SEK, 7700 NOK, 890 EUR

Jaktstuga med stall

Hos Bertie kan du även hyra en
jaktstuga med hästar. Du kan rida
när, var och hur länge du vill.
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långritt • Island/Israel

långritt • Italien

Island

Sicilien

Upplev häftig ridning i ett
magiskt landskap.

”Toppenbetyg. Extra plus för
möten med Marks vänner som
så generöst bjöd oss hem till
dem. För den som reser ensam
är stället perfekt. Garanterat
träffar du nya vänner och blir
bra omhändertagen. Jag åker
tillbaka redan i år.”

Norska Kari och Gunnar ser till
att du får en snabb och spännande
långritt. Att rida med en flock löshästar är som att vara cowboy, hela
tiden på alerten. Löshästarna har
ni med er för att kunna byta häst
när den du rider blir trött.
Du kan rida Från söder till norr
som tar dig över Islands högfjäll.
Över fjäll och lavor till Hveravellir
med sina heta källor. Efter fjället
möts du av en grönskande dal och
det glittrande havet.
Eller så väljer du Landmannalaugur, där du rider så långt bort
från civilisationen att varken mobil
eller elektricitet fungerar. Upp över

fjällen, längs otroliga lavamarker
och ner i dalsänkor. Detta är verkligen något för dig som provat på det
mesta och vill få ett minne för livet.
Pris: 5-7 nätter, 4-6 dagars ridning
från 9300 SEK, 8300 NOK, 960 EUR

Israel
”Guiden är otroligt engagerad,
och efter ridningen fick vi
besöka olika intressanta platser
i Israel såsom bl a Nazareth,
Jerusalem, Armageddon.”

Din värd Yair, som föder upp arabiska fullblod, bestämde sig för att
lämna sitt hektiska liv som affärsman (arbetade bl a för ett svenskt
företag) för att kombinera sina två
passioner, ridning och sitt vackra
och fascinerande land, Israel.
Israel är bibelns land med en
unik historia ristad i vackra landskap. Följ med på ritten Israel runt
där du får uppleva många av Israels
spännande platser såsom Nasaret,
Jerusalem, Galileen, Jordanfloden
och Gennesarets sjö.
Veckan avslutas med en välgörande lerinpackning vid Döda
havet och ett dopp i dess helande
vatten. Denna resa är oförglömlig!
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På Övre Galileen rider du i det
bergiga landskapet i norra Israel
som är otroligt vackert. I detta
område har många, både historiska
och bibliska händelser, utspelat sig.

”Ridningen var helt otrolig! Det var
ett högt tempo i en otroligt vacker
natur! Häftigt att ha med löshästar.”
Här finns också kortveckor
med mycket ridning. Läs mer på
horsexplore.se
Denna ritt är fullspäckad med
intensiv ridning genom de fantastiska landskapen Menashestäppen,
bergskedjan Carmel och dalen Jezreel. Du får möjlighet att utforska
arkeologiska platser och naturliga
underverk som det är få förunnat
att uppleva. Även på denna ritt är
boende och mat av hög standard.
Pris: 6-8 nätter, 5 dgr ridning från
14800 SEK, 13200 NOK, 1615 EUR

Engelsmannen Mark har valt att
bosätta sig på Sicilien, denna vilda
och otroligt vackra ö. Mark, tidigare
racerförare sadlade om och renoverade en gård 2500 meter över
havet i Madoniebergen. Läget är
extraordinärt i en bördig dal med
spektakulär vy över bergstopparna
som sticker upp genom molnen.
Du bor i bekväma dubbelrum och
flera måltider intas på den stora
terrassen.
Njut av Sicilien, det är vad Mark
vill att du ska göra. Han har lagt upp
ett veckoprogram där du på hästryggen får uppleva och se det bästa
i hans nya hemland. Hästarna är

Neapel
Är du sugen på hemgjord
getost, pasta och salami?
Då har du kommit rätt, här är
maten viktig. De har nominerats
till Michelinguiden. Gino och hans
familj är alla involverade i gården
där de producerar olivolja, vin, salami och getost. Läget är fantastiskt,
med närheten till havet. Du rider
på pigga italienska halvblod.
Varje dag på Medelhavsritten
utforskar du en ny del av nationalparken. Ritten går genom olivodlingar, över mjukt rundade berg
och ut till den vilda och vackra
kusten. Du passerar charmiga
små byar från medeltiden och ser
lokalbefolkningen som skördar vin
eller plockar oliver. Din guide delar

en blandad kompott av andalusier,
haflinger och olika lokala korsningar. De är alltid pigga på en
galopp men också totalt orädda.
Luncher och middagar intas ofta
på små restauranger, som är utvalda
på grund av sitt vackra läge, sin
trevliga ägare eller skickliga kock.
I mitten av veckan spenderar
ni en heldag i Palermo. Ni besöker
olika marknader och sevärdheter

och får smaka på några typiska
lokala specialiteter.
Den sista kvällen bjuds ni på
BBQ på terrassen (om vädret til�låter) med utsikt över Gurfadalen.
Efter frukost beger ni er ut på en
kort avskedsritt innan det är dags
att lämna denna sagoö.

glatt med sig av sin kunskap om
regionen. Varje kväll återvänder du
till gården och hinner kanske med
ett dopp i poolen innan den goda
middagen serveras.
Hit ska du åka om du älskar
vacker natur och god mat.

”Super! Väldigt mycket mat!!!
Varje kväll tror man att man aldrig
mer kommer att vara hungrig efter
4 väl tilltagna rätter :-)”

Pris: 7 nätter, 5 dagars ridning från
8900 SEK, 7900 NOK, 920 EUR

Pris: 7 nätter, 5 dagars ridning från
7300 SEK, 6500 NOK, 755 EUR
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långritt • Italien

långritt • Italien

Nyhet!
Toscana

Florens
Vill du utforska Toscana i
westernsadel?
Franco som är westerntränare och
hans 30 westernhästar kommer att
ta väl hand om dig.
”Bra med inledande westernlektioner, därefter härliga turer. Mycket
ridning, speciellt på långturen!”
De första tre dagarna rider du tvåtimmarsritter förbi små byar, slott
och vingårdar. På kvällarna väntar
goda trerättersmiddagar med vin.
På onsdagen lämnar ni gården för
en tre dagars långritt.
Du kan välja mellan två ritter,
Vingårdar och olivlundar, där ni

Siena
Har du väl hittat hit kommer du
med säkerhet tillbaka både en
och två gånger.

Denna eleganta toscanska gård ligger mitt i vacker natur. Gården har
70 hektar mark som används till
att producera olivolja och vin på
och till hästuppfödning. Hästarna
är främst angloaraber, en elegant
häst som är utmärkt för både hoppning och dressyr. De är mycket uthålliga och klarar av långa galop-
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Högt tempo i underbart
grönskande landskap.

rider genom den vackra byn Vetrice,
vidare längs Sievefloden och genom
byn Rufina, berömd för sina viner.
Och Bland kloster och slott, där ritten går förbi Selvapianas Chianti
vingårdar, det vackra slottet Nippozzano och slottet Ristonchi.
Du kan även ta en Ranchvecka
och bo på gården och rida 12 eller
18 timmar. Westernlektioner varvas
med uteritter. Eller en City riding
per i kuperad terräng. Du bor i
fina lägenheter på gården. Det är
lyxigt att ha både vardagsrum och
kök att koppla av i efter ridningen.
Välj mellan Dressyr, hoppning och
uteritt, antingen två lektioner eller
en längre uteritt per dag. Det finns
en fin utebana med vacker utsikt.
Lektionerna ges till nybörjare upp

holiday med 2 dagar i Florens och
tre på ranchen.
”Mycket god toscansk mat.
Trevliga stunder runt måltiderna
då alla samlades, både gäster,
personal och familjen. Före maten
tog Franco alltid fram gitarren och
spelade härliga italienska ballader.
Mysig stämning!”
Pris: 7 nätter, 6 dagars ridning från
5700 SEK, 5100 NOK, 590 EUR

I Toscana knappt tjugo mil från
Rom hitta du vårt slott.
Sedan några år erbjuder Antonio
härliga uteritter på trygga, framåt
hästar. Hästarna är maremma-, holländska- och irländska halvblod och
cirka 160-170 cm.
Antonio sadlade om från ett hetsigt storstadsjobb inom marknadsföring till att renovera familjeslottet.
Hästar har nu återigen fått en central roll på ägorna.
Du bor i trevliga dubbelrum eller
lägenheter bredvid slottet där du äter
frukost. Stora delar av slottet är nu
museum. Lunch och middag intas
i den lilla personliga restaurangen
och består av italiensk husmanskost,
så du lär inte gå hungrig från bordet.

till medelgoda ryttare. Fokus är på
balans och harmoni mellan häst
och ryttare. Hopplektionerna är
på hinderhöjder upp till 1 m.
I denna fina miljö, som präglas
av genuin kärlek till hästen och
gourmetmat, kommer du att må bra.
Pris: 7 nätter, 6 dagars ridning från
10700 SEK, 9500 NOK, 1110 EUR

För att kunna ha snabba, roliga ritter rider man halva dagar och återvänder de flesta dagar till slottet för
lunchpaus. Du bjuds på mycket
trav och galopp på underbara sandvägar. Både hästar och ryttare får en
vilopaus med god mat. Uteritterna
är obegränsade och du behöver
endast korsa en väg då och då.
En dag rider ni iväg på en heldagsritt för att se lite mer.

Om du har lust så finns det en
terrängbana med låga naturhinder att testa terränghoppning på.
Hit ska du åka om du vill ha
snabb och rolig uteritt i otroligt
vackert landskap.

Pris: 3-7 nätter, 3-5 dagars ridning
från 5500 SEK, 4900 NOK, 570 EUR

”Vad skönt att både ha tid att njuta
vid poolen med en bok och samtidigt
få så mycket rolig ridning.”
horseXplore 2015
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långritt • Kroatien

Split
”Underbar och fartfylld ridning
i ett helt betagande landskap.”

Dijana och Bosko har en trevlig
gård, med egen vinodling och en
välbesökt restaurang. Hästarna är
främst fina inhemska halvblod men
det finns även några ponnyer.
Rider du Krka långritt får du en
härlig naturupplevelse. Ni bor fyra

långritt • Litauen

nätter på gården och tre nätter på
pensionat.
Du rider genom små charmiga
byar. Därefter rider ni in i Krka
nationalpark med sin livliga flod,
som har sju naturliga vattenfall.
Under veckan får du prova flera
lokala rätter, gärna med en hemgjord snaps till.
”Som veterinär måste jag säga att
det var genomgående mycket hög
kvalitet på hästarna.”

Istrien
”En härlig ridresa, mysigt boende
och helt underbara hästar.”

I den lilla byn som bara har sex hus
ligger gården där Petar och hans
personal välkomnar dig. Gården
ligger vackert belägen cirka en halvtimmes bilresa från Medelhavet.
Hästarna är korsningar med arabiskt och engelskt fullblod. De är
pigga, framåt och orädda men väldigt lätta att stanna, med andra
ord perfekta för långritt.
På Istrien långritt får alla naturoch hästälskare en härlig upplevelse
när ni rider från västkusten mot
inlandet. Ritten går genom medeltida byar och vingårdar, gröna dalar
och över böljande kullar. Intressanta sevärdheter såsom kalkstens-
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På Dalmatien långritt återvänder
du till gården alla kvällar utom en
då du sover i tält. Du rider genom
de charmiga byarna Sinj och Citluk, på gamla kullerstensgator från
romartiden, upp på berget Gaj med
en vidunderlig utsikt. Långa galopper över böljande fält piggar upp.
I slutet av veckan når ni Dabar,
en av de vackraste ravinerna vid
Perucasjön. Det är en perfekt lägerplats och middagen smakar extra
gott vid den öppna elden.
”Härligt familjärt och alla var över
förväntan hjälpsamma. Bosko var
alltid närvarande och bjöd på sig
själv, med mycket humor.”
Pris: 7 nätter, 6 dagars ridning från
8200 SEK, 7300 NOK, 850 EUR

grottor, Grimanislottet, spökstaden
Dvigrad och den medeltida staden
Grasisce besöks.
Du bor fem nätter på gården
och två på pensionat. Hästarna
brukar stanna i hagar och stall
utefter vägen.
På kvällarna bjuds du på husmanskost som kan avnjutas tillsammans med ett närproducerat vin.
Pris: 7 nätter, 6 dagars ridning från
8200 SEK, 7300 NOK, 850 EUR

Litauen
”Tuff ridning, väldigt bra
service. Mycket prisvärd resa.”

Litauen är den största och folkrikaste av de tre baltiska staterna.
Ett land som under medeltiden var
en stormakt. Litauen blev självständigt från Sovjetunionen 1991,
och är sedan 2004 medlem i EU.
Följ med på långritt från Östersjökusten till Kurtuvenai nationalpark. Det blir en spännande och
omväxlande vecka.
Ritten inleds på den gyllengula
stranden, sen vidare över floder,
genom skogar och till den stora
nationalparken. Parken är unik
med hela 981 växtarter, imponerande träd i olika storlekar och
former och ett mycket rikt djurliv.

Stora fiskreservoarer lockar stora
flockar av flyttfåglar.
Hästarna är mycket vältränade
och välvårdade korsningar med
hannoveranare, trakehner och inhemska halvblod. Det blir många
timmar i sadeln så det är viktigt
att du har god kondition och stor
ridvana.
Varje natt byter du boende som
varierar mellan fyrstjärniga hotell,
bo på lantgård och motell. Speciellt omhändertagandet på boendet
på lantgård är varmt uppskattat
av våra ryttare. Du kommer att
få prova på lokala rätter och få en
unik insikt i hur befolkningen bor
och lever.
”God mat, både till lunch och middag. Kul att få prova olika rätter.”
Detta tillsammans med rolig och
stundtals fartfylld ridning gör

detta till en berikande och rolig
upplevelse.
Pris: 7 nätter, 6 dagars ridning från
8700 SEK, 7700 NOK, 900 EUR
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långritt • Marocko/Norge

långritt • Polen

Masuren Nyhet!

Marocko

Njut av gourmetmat
i vacker slottsmiljö.

”Häftiga galopper längs stranden.
Har nog aldrig galopperat så fort
och hästarna älskade det.”

Agadir är ett populärt resmål med
sin spännande historia, shopping,
hästkultur och goda mat. Med 300
soldagar och en medeltemperatur
på 20-25 °C året om är det extra
populärt bland skandinaver på vintern. Här har två franska väninnor
byggt upp en trevlig ranch endast
tio minuters promenad från havet.
Du bor i bekväma dubbelrum
och kocken bjuder dig på läcker
traditionell mat som couscous,
tagines, grillat kött och fisk.
Hästarna är arabiskt fullblod
korsade med berberhäst (ca 145160 cm) och perfekta för distansritt.
På Strandritter och wellness rider
du fyra timmar per dag, bestående
av enkla lektioner och uteritter.

Jotunheimen
”Proffsiga och mycket trevliga
ledare. Fantastiska hästar som
tog oss långt ut och högt upp i
fjällen. Ett äventyr.”

Jotunheimen är ett fantastiskt högfjällsområde med många glaciärer
och vackra fjällsjöar. Din värd Torgeir, älskar fjället och tillsammans
med sina hästar (norska dölehästar
och islandshästar) tar han med dig
på Långritt i Jotunheimen. Ni kan
vara mellan 20-25 ryttare så det
brukar bli en härlig stämning.
Långritten inleds i vacker fjällterräng och avslutas med en frisk
galopp på sandstranden vid Bygdin.
Målet är det charmiga högfjällshotellet. Dagen därpå rider ni över
Valdresflya, 1400 m ö h och bor på
ett trevligt hotell med utsökt mat.
En dag vilar hästarna och du kan
välja mellan t ex forsränning, canyo-

54

horseXplore 2015

Uteritterna bjuder på härliga långa
strandgalopper, utforskning av små
genuina berberbyar och fantastiska
vyer uppe i bergen.
Varje eftermiddag får du olika
behandlingar såsom helkroppsmassage, ansiktsbehandling och manikyr. Vilken lyx!
Strand- och långritt inleds med
tre dagars uteritter och enklare lekning (ingår ej i priset) eller vandra
över den mytomspunna Besseggen.
På fredagen är det fri ridning.
Fem och fem rider ni längs Vinstervatnet i valfritt tempo. På kvällen
är ni tillbaka på ”Jotnetunet” där
en härlig avskedsmiddag serveras.
För dig som inte kan vara borta
så länge finns även tre- eller fyra-

tioner. Sedan en tredagars långritt
med övernattning i tält och en natt
hos en berberfamilj. Detta program
är en perfekt kombination av avkoppling på ranchen och sen en
spännande långritt där du utforskar
den marockanska landsbygden.

Joanna och hennes man hittade sitt
drömslott från 1600-talet som var
på väg att rasa ihop. Under tjugo år
har de renoverat det till sin forna
glans och samtidigt fött upp fina
hopphästar. Den vackra lantegendomen på 200 hektar omfattar böljande ängar, pampig ekskog och
små sjöar. Här kan du ha en härligt varierad ridvecka på fina hästar.
Första dagen blir det provritt
på ridbanan, sen bär det ut i terrängen. En dag besöks ett 1700-tals

Pris: 7 nätter, 6 dagars ridning från
7300 SEK, 6500 NOK, 750 EUR

dagarsturer som innehåller valda
delar från veckoturen.
”Underbara hästar som älskar att
galoppera på sandstranden och i
uppförsbackarna på fjällvägarna
de sista dagarna. Härlig fart!”
Pris: 3-6 nätter, 3-5 dagars ridning
från 5400 SEK, 4500 NOK, 585 EUR

Lobez
”Fantastisk, oerhört vacker
natur, fina hästar, bra instruktörer och omväxlande ridning
gjorde resan till ett minne för
livet! Vi älskade också de
långa galopperna över fälten!”

Utanför Lobez ligger denna stora
lantegendom som består av en
herrgård, stall, ett litet ridhus samt
1000 hektar mark. Ägarinnan
Joanna, som är veterinär, månar
om både natur och djur.

kloster där munkarna bjuder på
lunch. En annan dag blir det picknick vid en sjö där du, om vädret
tillåter, kan simma med din häst.
Du kommer också till häst besöka
Trakehnerhuset och ytterligare ett
stall där man kan känna historiens
vingslag.
Boendet är ypperligt, på slottet
eller i det närbelägna hotellet från
tidigt 1900-tal där varje rum är
Maten är baserad på ekologiskt
odlade grönsaker och kött, inklusive anka, från egen uppfödning.
Under veckan bor du på den fint
renoverade herrgården.
Du rider främst angloaraber
som är uppfödda på gården. De är
i god kondition vilket möjliggör
ett högt tempo med många och
långa galopper.
Några dagar utgår ritten från
gården och några nätter lämnas
hästarna i stall och du skjutsas
hem. Ritten går över stora, böljande kullar, längs fina skogsvägar
och till regionens största sjö.
Efter en härlig ritt och en god
middag är det mysigt att sitta
framför brasan och provsmaka
hemgjorda likörer.
Pris: 7 nätter, 6 dagars ridning från
8500 SEK, 7500 NOK, 875 EUR

unikt. Joannas kock är utbildad
på en välrenommerad restaurang i
Warsawa, så maten är en njutning
för både öga och gom.
Förutom ridning går det att
låna cyklar, fiska, spela tennis,
gymma eller varför inte njuta av
en härlig massage eller bastu.
Pris: 6 nätter, 5 dagars ridning från
10400 SEK, 9300 NOK, 1080 EUR

”Välkomnandet var varmt och
de var väldigt måna om att man
skulle vara nöjd.”
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Azorerna

de magiskt vackra öarna mitt i Atlanten!

Faial
”Att simma med delfiner har
alltid varit min största dröm.”

Ön Faial bjuder på alla nyanser av
grönt som du kan hitta på naturens palett. Tropisk vildmark och
ökenlika landskap. Här har Anja
och Victor sin bas med fint boende

och underbara älskade hästar.
På Vulkan- och valritt rider du till
en utsiktspunkt där du har stor
chans att få se de imponerande
valarna. Därefter vidare längs vulkanstränder och genom små byar.
I mitten av veckan vilar hästarna
och du har möjlighet att åka på
valsafari, simma med delfiner eller
besöka en 400 meter djup grotta.

Sen rider du ytterligare en dag innan
du måste lämna detta paradis.
Du kan även välja Långritt på
två öar; börja med att utforska ön
Faial under en vecka och bo trevligt nära gården och fortsätt sedan
till ytterligare en ö. Ön Pico med
sitt majestätiska berg Pico, 2,351
m högt, som sägs kyssa molnen.
Här prunkar vinrankorna i de vulkaniska landskapen och det produceras gott rött och vitt vin. Du rider
på lavastränder, över gröna ängar
och genom tropiska skogar.
Det läggs även stor vikt vid det
kulinariska, så dina smaklökar
kommer också att bli tillfredsställda
med råge.
Pris: 7-14 nätter, 6 -10 dagars ridning
från 13400 SEK, 11900 NOK, 1390 EUR

Följ med Teresia på gruppresa
med VIP-rabatt den 20-27 september 2015.
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São Miguel
”Toppen och magiskt med detta
vackra landskap med höga berg
och djupa dalar och dess blomprakt. Romantiskt!”

Svenskarna Christina och Claude
ville åka till ett exotiskt resmål
med vacker natur och få turister.
Azorerna, denna gröna, frodiga
ögrupp tillhörande Portugal mitt
ute i Atlanten, stämde in på deras
krav. De blev förälskade i öarna,
och köpte en vacker 1600-talsgård
på sagoön São Miguel.
”Mycket charmigt och fint boende,
över förväntan!”
Tillsammans med dem har du en
unik möjlighet att få uppleva denna
mytomspunna ö på bästa sätt, från
hästryggen.

På långritten Genom tropisk vegetation, får du se och uppleva det
mesta av sagoön. Ni rider på sluttningarna nedanför Eldsjön med
fantastiska vyer.
En annan dag blir det en härlig
heldagsritt som går från den norra
sidan ner till den södra kusten.
Därefter utforskas sydkusten och ni
rider ända från Relva till Vareza.
Trötta ridmuskler får vila då ni
med bil åker till den vackra Lagoa
de Fogo, eldsjön, med efterföljande
bad i 30-gradigt varmt vattenfall.
Du bjuds som vanligt på en välförtjänt och god middag när du
kommer tillbaka till gården.
”Sagolikt god mat med mycket
grönsaker. Det bästa med frukosten
var all exotisk frukt som serverades.
Gott vin till maten. Toppen!”

Ännu en heldagsritt går till de sägenomspunna tvillingsjöarna. En perfekt avslutning på en härlig vecka.
Vill du ha gården som bas är
”Lilla” ridveckan något för dig.
Du väljer mellan uteritter i det otroligt vackra landskapet och lektioner.
”Vilket otroligt ställe. Underbar
stämning bland anställda och värdpar, åker gärna dit igen. Familjärt!”
Pris: 7 nätter, 6 dagars ridning från
6100 SEK, 5400 NOK, 625 EUR
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mjuka sandvägar. Långritten går
vidare över gyllengula stränder till
en fiskeby. Sedan blir det ridning i
kuperad terräng. Landskapet förändras dramatiskt under korta
sträckor; med ödsliga stränder,
klippor, långa högplatåer och ekskogar. Sista dagen blir det en
snabb galopp och det är svårt att
avgöra om det blöta i ansiktet är
farttårar eller vemod över att denna
fantastiska långritt snart är slut.

Alentejo
”Ett helt team gjorde sitt
bästa för att vi skulle ha det
bra under hela resan.”

Här träffar du Claudia som gör allt
för att du ska få en oförglömlig ridsemester. Hon är en duktig ryttarinna som tävlat medelsvår dressyr.
Sedan länge satsar hon på sina långritter. Hästarna du rider är lusitanos som lämpar sig utmärkt för detta.

Peneda Geres
Rid bland vildhästar i en
oas för vilda djur.
Nära den norra gränsen mellan
Portugal och Spanien ligger Peneda
Geres nationalpark. Landskapet
bjuder på naturliga pooler i Laboreirofloden, termalbad, gamla naturstigar och vackra bergstoppar i bakgrunden. Livsstilen här är i många
fall fortfarande som i svunna tider.
Dina värdar, Pedro och Anabela,
som är journalister, älskar detta
unika naturområde då de har en
passion för miljö- och naturvård.
De har även producerat en dokumentär om den iberiska vargen.
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Atlantkusten långritt är en fartfylld
långritt där hästarna lämnas i hagar
utefter vägen och du skjutsas ”hem”
till stuteriet varje kväll. Middag äts
på familjens mysiga fiskrestaurang,
som även är en populär mötesplats för lokalbefolkningen. Är du
kvällspigg kan du avsluta en härlig
dag med ett dopp i havet.
Den första dagen rider du sydväst till den öde Malhaostranden.
Det blir en härlig picknick i pinjeskogen och ni rider sen hem längs

”Helt fantastiskt, de har tänkt till
i varje detalj. Fina picknickplatser
för våra luncher, väl valda ridvägar. Känns att de vill att man ska
trivas. Bättre än förväntat och jag
hade höga förväntningar.”
Pris: 7 nätter, 6 dagars ridning från
8600 SEK, 7700 NOK, 890 EUR

Transylvanien
”Välskötta och starka hästar.
Långa och snabba galopper.”

Du bor i små charmiga hus utanför byn och utforskar olika delar
av nationalparken varje dag.
På Långritt i Peneda Geres nationalpark passeras ofta hjordar av
vildhästar som är en underbar syn.
Ritten tar er genom ekskogar och
lundar av björk som är ett naturligt skydd för rådjur och vildsvin,
samt kastanje- och Hollyträd som
är en populär hemvist för ekorrar.
Denna ritt passar sanna naturentusiaster som vill njuta av lugnet,
uppleva de naturliga juvelerna på
den iberiska halvön och lära känna
detta landskap i sällskap med en
trevlig grupp likasinnade ryttare.
Pris: 7 nätter, 6 dagars ridning från
10600 SEK, 9500 NOK, 1100 EUR

Christoph är rovdjursforskaren från
Österrike som har byggt upp en
fin hästgård vid foten av Karpaterna. Boendet är modernt och
smakfullt inrett och maten är til�lagad av de bästa råvarorna.
”Spännande med ett ”nytt” land.
Därtill väldigt imponerande, med
värdparets kunskap och brinnande
intresse för djur och naturvård.”
Hästarna är främst arabiska fullblod och halvblodskorsningar. De är
pigga och livliga och älskar att sträcka
ut i full galopp. Ridningen är snabb
och passar erfarna ryttare.
På Carpathia långritt bor du på
den fina hästgården hela veckan.
Här bjuds du på härliga vyer i bergen och långa galopper över fälten.
Du passerar genom små byar och
får se hur livet är på landsbygden,
det är som att förflytta sig 100 år
tillbaka i tiden.

Mitt i veckan får hästarna vila, då
besöker ni Viscri som har en speciell historia.
De sista dagarna rider ni på
långritt upp i de rovdjurstäta bergen. Om vädret tillåter övernattar ni i tält. Maten tillagas över
lägerelden och det är spännande
att sitta i mörkret och lyssna efter
vargars ylande.
Årets Nyhet är Långritt och kultur, där du rider tre dagar och tre
dagar besöker och bor i medeltida
städer och får njuta av områdets
rika kultur. En perfekt avslutning
är besök av Draculas slott.

Vill du utforska områden längre
bort väljer du Transylvanien långritt.
Till häst tar du dig fram till de mest
avlägsna byar och upp på de högsta
bergen. Du kommer tillryggalägga
15 mil längs gamla stigar som går
från den ena medeltida byn till den
andra. Ritten tar dig över vackra
bergspassager och vidsträckta hedar.
Ni övernattar på små pensionat
och hemma hos lokalbefolkningen.
Är du nyfiken på det ”äkta” Transylvanien är detta perfekt för dig.
”Har varit på ganska många ridresor,
den här hör absolut till de bästa.”
Pris: 7 nätter, 5-6 dagars ridning från
8200 SEK, 7300 NOK, 850 EUR
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Mallorca

Barcelona

Kom och njut av denna
vackra medelhavsö.

”Jätterolig ridning, mycket trav
och galopp. Mer än vi trodde
att det skulle vara.”

Din värd Antonio är en fantastisk
doldis. Under tjugo år har han byggt
upp ett underbart ridcenter med fina
andalusiska hästar (PRE, Pura Raza
Española) och ett trevligt hotell.
Här kan du få långritter, dressyroch hoppträning av hög kvalitet.
Efter dagens ritt kan du ta ett
svalkande dopp i poolen eller besöka
wellnessavdelningen och njuta av en
välgörande massage, innan den goda
trerättersmiddagen serveras.
PRE hästarna används i dressyrprogrammet (se sid 14) och på långritten rider du spanska hästar korsade med arabiskt fullblod.
På långritten Längs Mallorcas kust
når du platser dit andra ryttare inte
har lov att rida, så det är en unik
upplevelse som ligger framför dig.
Du rider i en liten grupp med
max sju ryttare. Du kommer att rida
i den fantastiskt vackra nationalparken ”Sa Canova”, till det vackra
slottet Castillo de Santueri och längs

ett flertal stränder. Du får njuta av
goda picknicks och luncher på
små fiskrestauranger.
I mitten av veckan får hästarna
vila och du har chans att upptäcka Palma på en heldagsutflykt.
Denna vecka ger mersmak.
Väljer du Mallorca berg och hav
kommer du att passera flera kloster, alla har sin unika arkitektur
och historia. Långritten går längs
havet, upp i bergen, över härliga
ängar och genom små byar. I slu-

tet av dagen tar hästbussen er hem
till ridcentret där en god middag
och härlig säng väntar. Det blir
mycket ridning på härliga hästar.
”Fantastiskt välordnat och trivsamt.
Det var så skönt att ströva runt på
anläggningen eller ligga vid poolen
efter en underbar ridtur med ca 6
timmar på hästryggen. Avkopplande
och stärkande för kropp och själ.”

Menorca

en äkta och passionerad hästkarl.
Under en vecka tar han dig runt
på vindlande stigar, över berg och
längs stränderna. Ni kommer att bo
på flera unika hotell och pensionat,
alla utvalda för sin speciella charm.
Förutom hästar är Menorca
känd för sin goda medelhavsmat, egentillverkade ost och välsmakande gin. Så du lär få smaka
på det bästa både gällande vacker
natur, mat och dryck.
Med alla sinnen fulla av intryck
lämnar du denna lillasyster till välkända Mallorca. Du kommer med
all säkerhet att återvända.

Upplev Medelhavets bäst
bevarade hemlighet.
Med sina 120 sandstränder, flera
insprängda bland klippor och
gömda i grottor, är Menorca kanske den bäst bevarade hemligheten i
västra Medelhavet. Hästens roll på
den lilla ön är betydande. Man har
till och med avlat fram en egen ras.
Den muskulösa menorquinern, som
alltid är svart och påminner mycket
om andalusiern till utseendet.
Följ med Toni längs Cami de
Cavalls – hästarnas stig. Toni har
ridit sen han var barn och utövat
flera av dess discipliner, han är
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Pris: 7 nätter, 5 dagars ridning från
9300 SEK, 8300 NOK, 970 EUR

Pris: 7 nätter, 6 dagars ridning från
12300 SEK, 11000 NOK, 1275 EUR

Detta är ett av våra mest populära
resmål sedan många år, med ett
lite högre tempo. Här har vi ett
stort utbud av välplanerade och
roliga långritter. Det är tre gårdar
som samarbetar. En av hästgårdarna ligger vid foten av Pyrenéernas snötäckta toppar. Det är en
1700-talsgård med 200 hektar mark.
De andra ligger närmare Barcelona.
Hästarna är andalusier och
andalusier korsade med arabiskt
fullblod.
Rid långritten Berg och hav
och upplev soluppgångar, medeltida byar med romersk arkitektur
och galopper längs öde stränder.
Du kommer besöka små pittoreska byar med kullerstensgator
och vackra blommor. För att inte
glömma det bästa av allt, det turkosblå Medelhavet som inbjuder
till fartfyllda galopper.
Eller njut av Katalonien discovery
weekend, du välkomnas av goda
spanska rätter och vin. Därefter
en tvådagars långritt med härliga
picknicks till lunch.
Förutom dessa ritter finns i
Medeltidens fotspår, Katalonien discovery och Costa Brava (kortvecka
sön-tors). Läs mer på horsexplore.se

Fjolårets bästsäljande långritter!

Barcelona minlångritt kan även
kombineras med att utforska
Menorca. Då flyger du inrikesflyg
till Menorca och får på nya hästar utforska dess vilda kust med
öde stränder, gömda grottor och
branta klippor. Även här bor du
bra och äter gott.

Dessutom finns två veckoritter,
Pyrenéerna till havet och långritt i Pyrenéerna. Läs mer på horsexplore.se
”Som jag sagt till alla mina vänner
– resan överträffade ALLA mina förväntningar! Och de var högt ställda
ska tilläggas!”
Pris: 3-7 nätter, 2-6 dagars ridning
från 4000 SEK, 3600 NOK, 410 EUR

”Över förväntan, variationsrik,
spännande, närmast luxiös, härligt
helt enkelt.”
Gårdarna närmare Barcelona erbjuder också spännande långritter.
Barcelona minilångritt är en trenätters tvådagarsritt. Den inleds
med ridning genom vackra nationalparker med dess mjuka skogsvägar och sanddyner och ut till kusten till den bohemiska orten Sitges.
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Andalusien

Skottland

Gillar du ett högt tempo med
snabba strandgalopper?

”Underbart vackra omgivningar, bra omväxlande tempo
– både klättring och ridning ute
på heden, vilket gav tillfälle till
snabba galopper.”

Då ska du rida med Jo. Han är en
riktig vagabond som gillar sitt liv
med hästar, god mat och vin.
På Andalusien långritt bor du
fem nätter på ett enkelt hotell med
pool, några minuters promenad
från stranden, och övriga nätter på
ett hotell i inlandet.
Första dagen rider ni i Brena
de Barbate, genom pinjeskogar
och vidare till en vackert belägen restaurang där det blir lunch.
Sen tillbaka till den lilla vita byn.
Dagen därpå bär det av längs
stranden och lunchen intas på en
mysig strandbar i Conil. Efter det
fortsätter ritten inåt land med sina
pinjeskogar och små byar.

Sen når ni ut till havet igen, denna
gång vid orten Zahara. Nu får du
återigen njuta av långa härliga
strandgalopper.
Detta är en härlig vecka med
rolig ridning, god mat och mycket
atmosfär.

”Toppen! Härlig och omväxlande
ridning, mysiga hästar, god mat,
kanonväder. Denna ritt gör jag
gärna om.”
Pris: 7 nätter, 6 dagars ridning från
8800 SEK, 7800 NOK, 910 EUR

Sierra
Nevada

Lake District

”Detta var den absolut bästa
långritt jag varit på. Underbart
vackert. Jane var den bästa,
trevligaste och roligaste guide
jag någonsin haft.”

Sierra Nevadas sydsluttning La
Alpujarra är känt för sin vackra
natur, snötäckta berg och små, genuina vitkalkade byar. Här har du
chans att rida på Alpujarra långritt
med Sarah och hennes guider från
England. Hästarna är andalusier

62

horseXplore 2015

I Tomintoul cirka 10 mil från Aberdeen, kan du få njuta av det vackra
skotska höglandet. Här träffar du
Rosie, som med hjälp av sina tjugotalet hästar gör allt för att du ska
få se det ”mesta och bästa” av
Skottland.
Tomintoul är en liten charmig
1700-tals by. Här finns några pubar,
restauranger, hotell och affärer.
Du bor på ett mysigt pensionat
med gångavstånd till ridcentret.
Här finns främst trygga, pigga
skotska highlandhästar. Du rider
5-7 timmar per dag i en liten grupp
med högst 8 ryttare.
På Glenlivet långritt rider du över
stora, mjukt rundade ljungbeklädda

Många drömmer om att få rida
längs en lång sandstrand med
ljudet av vågorna och doften
av salt i luften.

och arabiska fullblod som är noga
utvalda för sin skicklighet i bergen
och sitt goda lynne.
Ritten går längs gamla åsnevägar
och genom dalar där oxar fortfarande
drar plogarna. Terrängen varierar
dagligen, från ängar uppe i bergen
till pinjeskogar, mandel- och olivodlingar. Byar passeras, på smala
vindlande gator med typiska vita
hus, med begonior i fönstren.
Du rider normalt fem till sex
timmar per dag i ett blandat tempo.

En hel del snabba galopper men
ibland måste du även leda din häst.
Oavsett tempo kommer vyerna vara
spektakulära. Du bor i bergsstugor
och små hotell utefter vägen och
bjuds på god spansk mat. Du kommer att uppleva ett helt annat
Spanien än den vanliga turisten gör.

Här får du verkligen förverkliga
din dröm. Den åtta kilometer
långa stranden är fantastisk, och
perfekt för härliga galopper.
Ridcentret är litet och personligt
och dess ägarinna Cath gör allt för
att du ska få njuta av denna vackra

berg, ner i gröna dalar, längs porlande bäckar och genom små byar
och gårdar. Du rider i varierad,
stundtals krävande terräng i lagom
tempo med många sköna galopper.
del av England. Till sin hjälp har
hon sina pigga och väluppfostrade
hästar. De är främst welsh och irish
cobs, cirka 140-160 cm i mankhöjd. De älskar strandgalopperna
lika mycket som sina ryttare.
På Lakeland långritt utforskar
du Lake Districts nationalpark.
Du kommer att förstå varför den
är så populär bland konstnärer och
fotografer. Terrängen är varierad
med grönskande dalar, berg, vackra
vyer och de berömda sjöarna förstås. Lunchen intas oftast på en

En dag går ritten till Glenlivets
whiskydestilleri där du får en guidad
visning och chansen att provsmaka.
Pris: 7 nätter, 6 dagars ridning från
12700 SEK, 11300 NOK, 1380 EUR

pub utefter vägen och på kvällen
sover du gott på olika trevliga små
hotell. Du bjuds på en komplett
och minnesvärd ritt.
På Lake District stjärnritt bor du
fyra nätter på ett litet pensionat,
ett par minuter från ridcentret.
Under tre dagar blir det lektioner,
strandritter och en heldagsritt med
picknick. Alldeles för snabbt är det
dags att ta farväl av din fyrfota vän.
Pris: 4-6 nätter, 3-5 dagars ridning
från 5600 SEK, 5000 NOK, 610 EUR

Pris: 3-7 nätter, 3-6 dagars ridning
från 5400 SEK, 4800 NOK, 560 EUR

Här kan du även rida Minilångritt
på tre eller fyra dagar. Läs mer på
horsexplore.se
horseXplore 2015
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långritt • Sverige

långritt • Tunisien

Roslagen
”Jag hade inte kunnat
önskat något bättre.
Allt var perfekt och vädret
var pricken över i.”

Här, i vackra Roslagen träffar du
Jenny och Hreggvidur. De är proffs
både inom sin passion islandshästen
men även när det gäller att ta hand
om dig som gäst. Du bor i ett trevligt gästhus med ”bar”, samlingsrum och bastu.
På Långritt i vackra Roslagen utforskas först omgivningarna i närheten under en heldagsritt med
mysig picknick. Därefter rider ni
till den otroligt vackra Gimå herrgård från 1700-talet. Njut av en
gourmetmåltid och lyxig övernattning. Efter en härlig frukostbuffé
sitter ni upp, redo för härligt långa
töltpass och några snabba galopper.
På eftermiddagen återkommer ni
”hem” och bjuds på en speciell
isländsk middag i källarvalvet.
Sista heldagsritten blir både
underbar och sorglig då du måste

säga farväl till din nya färdkamrat.
Vill du åka på Träningsläger –
långweekend rider du två pass
fredag och lördag och ett pass på
söndag förmiddag. Undervisningen
varvas med teori och sker på ovalbana, ridbana eller i ridhuset.
En Isländsk långweekend går i
isländska förtecken, med både uteritter och lektioner. Efter bad i

horseXplore VIP-Club
Under de 20 år som horseXplore varit ledande på
ridresor har vi fått många återkommande kunder,
som älskar att år efter år uppleva ytterligare en
härlig ridresa. Dessa kunder vill vi ta extra väl hand
om. Medlem i vår VIP-Club blir du när du rest tre
gånger med oss.
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”Heitta pott” bjuds du på isländsk
middag i källarvalvet.
Du får verkliga chansen att
provsmaka det bästa av vad Island
har att erbjuda.
”Jättebra. Rekommenderas.”
Pris: 3-6 nätter, 3-5 dagars ridning
från 4300 SEK, 4100 NOK, 495 EUR

Som medlem i VIP-Club
får du:
• Öppet köp tom 60 dagar
före avresa
• Gratis avbeställningsskydd
• Ingen ombokningsavgift

• VIP-pris på vissa gruppresor.
Se horsexplore.se
• Rabatter och förmåner på
vissa resmål, se VIP-symbolen
i resmålets faktaruta på
horsexplore.se

Hammamet
”Hela familjen njöt för fullt,
även de som inte red.
Fanns så mycket att göra på
hotellet att vi knappt hann
lämna området.”

Vårt vackra hotell ligger precis vid
havet med privat fin strand, stor
pool och spa.
Hästarna är korsningar mellan
arabiskt fullblod och berberhäst i
gott hull, samt ett par ponnyer.
Är ni en familj eller sällskap
där inte alla rider passar Strandgalopper och lyxig relax perfekt.
Här finns en stor inom- och ut-

omhuspool, tennis, barnclub och
minigolfbana samt ett stort spa.
Ridningen består av enklare
hopp- och dressyrlektioner eller
uteritter (3 tim/dag). Uteritterna
är uppe i bergen och längs stränderna. Under juli och augusti är
strandritterna begränsade.
Middagarna består av buffé med
olika tunisiska specialiteter.
”Fantastisk fin mat. Buffen passade
alla, även den kräsne sonen.”
I närheten finns det fina golfbanor,
tunisiska marknader (medinor) och
kulturella sevärdheter.
Under denna vecka kommer ni
alla ha det härligt.

Karthago långritt inleds med provritt. Därefter bär det iväg till berberbyn Sidi Jedidi med sin egen
marknad. Färgerna, dofterna och
köpslåendet är fascinerande. Ritten
går vidare över vackra berg och på
kvällen nås lägerplatsen där tälten
är uppresta och en fantastisk middag väntar. Därefter till Zaghouan
där hästarna stannar (ni skjutsas
tillbaka till hotellet). Dagen därpå
bor ni i hantverksbyn Ken.
Sista dagen äter ni lunch på
stranden och sedan är det dags
för galopp. Den orörda stranden
sträcker ut sig framför dig och det
är bara att njuta.
Pris: 7 nätter, 5-6 dagars ridning
från 4100 SEK, 3600 NOK, 420 EUR
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långritt • Turkiet

långritt • Turkiet

Kappadokien
”Fantastisk natur och mycket
varierad ridning. Vänliga människor.”

Kappadokien eller ”Landet med de
vackra hästarna” är unikt med sitt
mystiska, häpnadsväckande landskap och är ett av UNESCOS
världsarv. När du rider här är det
som att vara med i en Star Wars
film. Inte konstigt att den franska
filmproducenten och passionerade
hästälskaren Nicolas valde att slå
ner sina bopålar på denna plats.
Följ med honom på Kappadokien långritt. Ritten går från
söder till de vackra dalarna i norr.
De fantastiska klippformationerna,
frodiga ravinerna och stäppliknande landskapet tillsammans med
vingårdarna och fruktträdgårdarna
komponerar en förvånansvärt varierad ritt.

Maten är spännande med mezes
(olika typer av smårätter), grönsaks- och fiskrätter samt pastarätter
som Manti. Du bor på familjeägda
pensionat, typiska för området.
Gillar du spännande sceneri, smakrik mat och dryck så blir detta en hit.

Pris: 7 nätter, 5-6 dgr ridning från
11600 SEK, 10300 NOK, 1200 EUR

”Ridningen var bra! Hästarna var
starka, pigga och roliga att rida och
utsikten och omgivningarna hisnande
vackra! Man skrittade och galopperade, jättekul!”

Antalya

Dalaman

”En avkopplande vecka
i lyxig miljö med fantastiska
hästar.”

”Från första dagen till den sista
fick vi njuta av familjens gästfrihet och omtanke.”

Endast 600 m från den vackra
medelhavsstranden ligger den lilla
ranchen. Här har Christine och
Duran lyckats skapa en trevlig och
familjär atmosfär. Du rider främst
på arabkorsningar och quarterhästar och bjuds på god hemlagad
mat med färska lokala råvaror.
Mellan ridpassen kan du strosa
ner till stranden och ta ett dopp i
det ljumma Medelhavet. Den vackra
stranden får du troligen ha för dig
själv, det är långt till massturismen
här. Det finns också flera barer och
restauranger inom gångavstånd.
Varje dag tar Duran med dig
på ritter i naturen och bergen runt
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omkring. Självklart rider ni även
till stranden alldeles i närheten
av ranchen, där du får saltstänk i
ansiktet av galoppen i vattenbrynet.
Du kan välja mellan fem dagars
halv- eller heldagsritter.

Det finns många vägar att rida så
ingen ritt är den andra lik.
På denna ritt kommer du nära
djur, natur och det äkta Turkiet.
Pris: 7 nätter, 5 dagars ridning från
5700 SEK, 5100 NOK, 585 EUR

Vår eleganta ranch har ett fantastiskt läge endast en timme från
Antalya. Den ligger för sig själv
i en blommande dal omgiven av
vackra berg och endast några kilometer från havet.
På ranchen finns pool, restaurang och bar där du kan beställa
goda måltider och drinkar. Vill du
kombinera härligt strandliv med
bra ridning är detta stället för dig.
Här finns välskötta arabiska fullblod, halvblod och några ponnyer.
Upplev Taurus, kontrasternas
långritt. Uppe i Taurusbergen i
de små undangömda byarna går
livet sin gilla gång, hit har inte
den snabba storstadspulsen nått.

Det är fascinerande att komma
hit till häst på de slingrande små
vägarna.
Här får du chans att prova många
turkiska specialiteter. På nätterna
sover du hos gästfria familjer där
boendet är mycket enkelt. Ritten går
ända upp till 1000 m ö h och utsikten är hänförande. Efter fyra dagar
i bergen återvänder ni i ett friskt
tempo till den vackra ranchen och
det turkosblå havet.
På Taurus ranchritt bor du på
ranchen och rider olika ritter varje
dag. Du bjuds på turkiskt te i en
liten by, klättrar uppför berget för
att se Medelhavet och rider till en
mysig strand där du kan njuta av
ett dopp i havet. Det blir mycket
ridning men du har ändå tid till sol
och bad. Poolen är välkomnande
och kvällarna ljumma. Det svåraste
är att komma i säng.

Sol & bad och ridning väljer du om
du vill du ha lite mer tid till strand
och pool, men ändå rida några timmar per dag. Du rider valda delar av
Taurus ranchritt.
”Ett välskött hotell med en underbar
pool och en fantastisk ridanläggning.
Personalen gör att man känner sig
som hemma.”
Pris: 7 nätter, 6 dagars ridning från
6200 SEK, 5600 NOK, 645 EUR
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långritt • Ungern

Pustan
”Bra boende, god mat och
fantastiska ridvägar som
gjorda för långa galopper.”

Ungern är perfekt för ryttare, då
man kan rida fritt på nästan obegränsade ytor. Här har du chansen
att tillsammans med Maja och hennes fina hästar få uppleva den mytomspunna och vidsträckta pustan.
Hästarna är välridna, fina halvblod
som är vana vid långa galopper.
”Pigga hästar som kräver sin
ryttares fulla uppmärksamhet.”

Följ med Maja på Pustan långritt.
Efter en provritt bär det av söderut,
genom skogar, upp över böljande
kullar och ut på den fantastiska
pustan. Stora fält och öppna vidder så långt ögat kan se. Här blir
det många och långa galopper.
På pustan möter du de ungerska grå
korna, bufflarna och rackafåren.
Långritten inleds och avslutas
på gården. Övriga nätter bor du på
trevliga landsortshotell och värdshus utefter vägen. Ett har pool, ett
annat erbjuder massage för trötta
ridmuskler och oftast finns det en
bar för de kvällspigga.

Maten är smakrik och god. Den
berömda aprikossnapsen Kecskemét
och de mjuka ungerska vinerna är
också något som de flesta gillar.
I mitten av veckan då många
ridmuskler är trötta rider du en
kortare ritt, annars är det 4-6 timmars ridning per dag i en grupp
med max 8 ryttare.
Under veckan får du uppleva
fartfylld ridning på härliga hästar.
”Instämmer, Maja var mån om
sina hästar, men hon sparade inte
på krutet när vi skulle galoppera.
Det var fart och fläkt.”
Pris: 7 nätter, 6 dagars ridning från
9900 SEK, 8800 NOK, 1020 EUR

Far away trailriding
Xplore/Utforska länder och sedvänjor långt bort.
Här finns resmål för dig som
– är nyfiken på hur det är att leva som nomad med en
flock hästar
– älskar att komma riktigt nära och se vilda djur i frihet
– är fascinerad av cowboys och vill uppleva hur deras
liv är
– är äventyrslysten och vill bestiga berg
– fascineras av öken

”Boendet var över all förväntan,
framför allt slottet vi bodde på den
sista natten.”
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långritt • Australien

långritt • Argentina/Chile

Corrientes
”En fantastisk uke full av opplevelser, latter og moro. Kan
anbefales på det varmeste.”

Provinsen Corrientes i Argentina
utmärks av ett stort slättland, här
bor boskapsägare på fina estancias.
Du välkomnas med öppna
armar av Fernando som älskar hästar men även livets goda, som en
lyxig måltid och ett gott vin.
Under El Dorado långritt från
estancia till estancia får du en unik
inblick i hur de stora boskapsägarna
lever. Det stora slättlandet är perfekt för långa galopper och varje
dag tillryggaläggs mer än tre mil.
På kvällen är det alltid lika
spännande att komma fram till
den nya estancian där du bjuds på
en härlig middag.

Väl ”hemma” efter långritten kan du
välja mellan att driva boskap eller
prova på hästpolo. En sak är säker,
detta blir en oförglömlig vecka.
Vill du prova på cowboy- eller
gaucholivet är Gaucho på working
estancia perfekt. Du får driva boskap,
märka kalvar, desinficera djur, ja

allt som man behöver göra på en
stor boskapsranch.
Många som tidigare trott att det
är USA som har de bästa westernupplevelserna har fått tänka om...
Pris: 5-8 nätter, 6-7 dagars ridning
från 7700 SEK, 6900 NOK, 840 EUR

Argentina/
Chile Nyhet!

Nyhet!
Australien
Njut av Queenslands
solkust.
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Upptäck Queenslands vackra solkust på bästa sätt, på välridna australienska stockhorses. Din värd
är Alex som deltagit i tre OS i
modern femkamp där hoppning
är en av grenarna. Nu har Alex
lämnat sin idrottskarriär och valt
att satsa på att organisera fantastiska ritter runt solkusten.
Denna del av Australien är den
ledande turistdestinationen och
kombinerar avslappnat strandliv
med vackra surfstränder och närapå oändligt med öppet landskap.
Du kommer att galoppera på
vackra stränder, rida genom tropisk
regnskog och över öppna vidder
där du hjälper till att driva boskap.

Du får uppleva ett underbart landskap med ett rikt djurliv med kängurus, koalabjörnar och färgglada
papegojor. Lägg sen till härliga hästar, unikt boende med bra mat och
dryck och guider som älskar rolig
ridning gör denna ritt till en riktig
lyckträff.
Har du alltid drömt om att
besöka Stora barriärrevet är det
perfekt att utöka semestern några
dagar och resa norrut längst kusten.
Dykning och snorkling vid världens största korallrev vore ett perfekt avslut på denna drömresa!
Pris: 6 nätter, 5 dagars ridning från
20100 SEK, 17900 NOK, 2195 EUR

Eduardo och hans hästälskande
äventyrsteam vill visa dig allt
från bekvämt ranchliv till riktiga
expeditioner i olika delar av
landet.

På Salta – Inkaleden, rider ni i indianernas fotspår genom tropisk regnskog och över ökenlandskap. Ni bor
i stugor och bjuds på delikata måltider med vin.
Korsa Anderna från Argentina
till Chile passar dig som vill utföra
en riktig expedition – once in a lifetime upplevelse. Vill du uppleva
lyxigt ranchliv väljer du Estancia i
Pampas, där du bjuds på gourmetmåltider och får rida på vältränade
westernhästar. Passar även familjer
och ickeryttare. Är du egentligen
en cowboy kan du visa det på Chile
cattle drive, en 200-årig tradition att

driva 2000 kor ner till staden (endast mycket erfarna ryttare). Vill du
vara Pionjär i Patagonien rider du
denna äventyrsritt med camping,
laxfiske och galopp på programmet.
På Mendoza – Amerikas tak, möter
du vilda lamadjur och kondorer på
ritten. Bor gör du bekvämt på hotell

och som på alla ritter bjuds du på
riktigt god mat och vin.
Detta är endast ett smakprov, läs
alla detaljer på horsexplore.se
Pris: 6-8 nätter, 5-6 dagars ridning
från 10200 SEK, 9100 NOK, 1110 EUR
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långritt • Belize/Costa Rica

långritt • Ecuador/Indien

Belize Nyhet!

Ecuador

Exotisk djungelritt i Karibien.

”FANTASTISKT! Hela resan var
helt otroligt bra. Otroliga vyer
i ett helt fantastiskt landskap.
Denna ritt rekommenderas
varmt för dig som vill uppleva
något utöver det vanliga.”

Belize är ett litet paradis inklämt
mellan Mexiko och Guatemala,
det känns som en karibisk ö med
sin raggaemusik och piña coladas.
Landet har en spännande mix av
tropisk regnskog full av färgstarkt
djurliv, majestätiska berg, forna
mayatempel och ett 30 mil långt
rev med över 400 korallöar.
Du rider på trevliga westernhästar, ofta korsade med quarterhästar. Det är härligt att vakna till
ljudet av tukaner och papegojor
Under ritterna kommer du att
besöka fantastiska mayaruiner,
paddla kanot in i en gnistrande
stalaktitgrotta, bada i vackra vattenfall och rida genom regnskogen

där du fascineras av din guides
kunskaper om flora och fauna.
Du bor i små charmiga cabanas
med halmtak, mayagobelänger, eget
badrum och en fantastisk utsikt
över den vackra dalen. Fotogenbelysning ger en exotisk atmosfär.
I Cantinan träffas alla för att
hänga i baren och äta härliga måltider med massor av färska grönsaker och frukt. Kvällarna fylls av
ljudet från vrålapor och dofter från

exotiska blommor. Du kommer att
minnas denna förtrollade plats.
Efter den härliga djungelritten.
går det bra att förlänga vistelsen
med några dagar på en paradisö
och snorkla eller dyka på ett av
världens största korallrev.
Pris: 5-7 nätter, 4-6 dagars ridning
från 10100 SEK, 9000 NOK, 1105 EUR
Följ med Viveca på gruppresa
med VIP-rabatt den 8 -16 februari
2015. Läs mer på horsexplore.se

Costa Rica
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Rajasthan
”Överträffade med råge alla
förväntningar!”

”Perfekt ridning med
underbara strandgalopper
på tomma stränder.”

Costa Rica är känd för sin vackra
natur och sitt vänliga folk. Dess
skönhet och varma klimat fick
Tina från Sverige att flytta hit. Du
rider på hennes trevliga criollos,
argentinska boskapshästar.
Tina har satt ihop en fantastisk
långritt, Tropisk långritt genom byar
och längs stränder. Den utgår från
hennes ranch och tar dig genom
stora boskapsrancher, över berg och
slättland och vidare ut till havet
och de vackra vita stränderna.
Här blir det många och långa
galopper, detta glömmer du aldrig.
Längs vägen kan du se världens
största sköldpaddor, papegojor, tjatt-

Ecuador är unikt; Amazonasfloden
med sin regnskogsvegetation, indiankultur, (40 % är indianer), färgglada marknader och sist men inte
minst Galapagosöarna, med sina
tama sjölejon. Engelskan Sally har
lyckats hitta fascinerande ritter under

rande apor, stora ödlor, mangoträd och teakplantager.
På kvällarna bor du på olika
små hotell ett stenkast från stranden, ofta med pool. Vissa nätter
kan du även ta del av kustens nattliv. Ett kvällsdopp i havet blir en
perfekt avslutning på en aktiv dag.

Vilken komplett långritt och minne
för livet.
”Över förväntan. Möjlighet till små
extra utflykter med hjälp av vår
fixar-Tina.Vi fick verkligen valuta
för pengarna.”
Pris: 7 nätter, 6 dagars ridning från
15 500 SEK, 13 800 NOK, 1695 EUR

Många kungliga
familjer använder
sina palats som
hotell precis som
din värd prins
Siddhart Singh.
Han föder upp
marwarihästar, en
ädel framåt hästras.
”Fantastiska hästar i utmärkt
kondition.”
Siddhart har besökt oss i Sverige
och älskar att visa oss nordbor sin
fantastiska del av Indien.
På Maharajepalats och ridning
välkomnas du som gäst i hans
palats. Alla rum är eleganta och
unikt smyckade och på inner-

sina 15 år på hästryggen i Ecuador.
Cotopaxi äventyrsritt är en ritt runt
Cotopaxi, den högsta aktiva vulkanen i världen. Det är en bedövande vacker ritt över högländerna
i de Andinska bergen och i hjärtat
av kondorens hemland.
Du bjuds på varierad ridning
över torra slätter, böljande kullar,
gamla lavaflöden och våtmarker.
Hästarna är mestadels arabiska
fullblod korsade med criollos (ca
150-160 cm). På nätterna övernattar ni på haciender och gårdar,
gården finns en vacker pool.
Här bor du hela veckan och rider
olika innehållsrika ritter varje dag.
Perfekt att ha det lyxigt och bekvämt samtidigt som du lär känna
ett mycket annorlunda land och
dess kultur på bästa sätt, till häst.
Vill du byta boende väljer du
Hästsafari i Rajasthan som efter en
natt på palatset rids genom omväxlande jordbruksbygd och halvöken. Öknen står i skarp kontrast
mot bybornas färgglada kläder.

alla olika och med massor av historia i ”väggarna”. Detta är en fantastiskt omväxlande och spännande
ritt som du sent glömmer.
Pris: 7 nätter, 7 dagars ridning från
17500 SEK, 15600 NOK, 1910 EUR

Sally erbjuder även ridning mellan
Ecuadors lyxigaste haciendor, se
horsexplore.se och ritter i Uruguay
se sid 81.
Tillval – Galapagosöarna och Ama-

zonas djungel. Ring oss för mer
detaljerad information.
Turister är ovanliga här så du välkomnas glatt till byarna. Till lunch
bjuds det på varm mat vid dukade
bord. Efter bra ridning får du njuta
av de lyxiga tvårumstälten med riktiga sängar och badrum med dusch
och spoltoalett.
Efter denna upplevelserika ritt
går det bra att lägga till en vistelse
i New Dehli och besök av det
världsberömda Taj Mahal.
Pris: 7-9 nätter, 6 dgr ridning från
10900 SEK, 10200 NOK, 1225 EUR
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långritt • Jordanien/Kirgizistan

långritt • Kanada

Jordanien
Är du sugen på något
riktigt annorlunda?
Detta äventyr har en perfekt mix av
kultur i Petra, spännande ridning
i Wadi Rums öken och lyx och
relax vid Döda Havet. Fransyskan
Emmanuelle har lagt upp ett program där du rider på pigga arabiska fullblod. På Wadi Rum långritt
blir du mött på flygplatsen och
skjutsad till ditt
hotell (***). Efter en
god natts sömn besöks den legendariska staden Petra,
med sina amfiteatrar, pelargångar
och grottbostäder.
Därefter utforskas
den fantastiska öknen, Wadi Rum,
till häst.

Kirgizistan
”Har varit med om äventyr jag
nog aldrig trodde jag skulle få
uppleva! Imponerad och full av
respekt för detta ridande folk!”

För att inte glömma storslagna
öppna ytor med höga platåer och
ljuvligt grönskande dalar. Kom och
njut av det nomadiska levnadssättet
med Kirgizistans folk och utforska
detta magiska land.

Du rider längs Kungsvägen där det
tidigare fraktades parfym, guld och
ädelstenar. Landskapet förändras
hela tiden. Friden, tystnaden och
hur liten man känner sig är unik i
detta ett av världens stora naturunderverk. Normalt är underlaget bra
med hård packad sand som lämpar
sig för ett par uppfriskande galopper.
Du förflyttar dig varje dag och
bor i små tvåmanstält under mycket
enkla förhållanden. Du får uppleva
den beduinska livsstilen och måltiFölj med på en riktig expedition
Längs sidenvägen. Ritten är extremt
välplanerad och välorganiserad av
Ishen som haft ritter här i arton år.
Han känner både regionen utan
och innan och de flesta nomader.
Du kommer få en unik inblick i hur
lokalbefolkningen bor och lever.
Ritten är mycket varierad och
tar er genom gömda dalar och grönskande ängar i Tian-Shan-bergen
(Himmelska bergen), ingen dag är
den andra lik.
”Mycket omväxlande natur – mycket
mer än vad som framgår av bilderna.”
Du bor i tvåmanstält och bjuds på
varm mat både till frukost och middag. Lunchen består av en picknick som tas med i sadelväskorna.
En svenska, Monica, som nyligen
ridit denna ritt tycker att landet
var det vackraste hon sett av de
trettioåtta! länder som hon besökt.
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der, som är enkla men mycket goda.
Äventyret avslutas på hotell vid
Döda havet. Det är lyxigt att ta en
lång dusch och ett dopp i det salta,
turkosblå havet innan det är dags
att åka hem.
”En oförglömlig resa, med spännande
upplevelser. Välarrangerad med ett
makalöst bra upplägg. Hela resan
var långt över förväntan.”
Pris: 9 nätter, 6 dagars ridning från
12400 SEK, 11000 NOK, 1345 EUR

”En resa som jag alltid kommer att
minnas, trevlig ridgrupp. Allt var
välorganiserat.”
Pris: 12 nätter, 8 dagars ridning från
12400 SEK, 11000 NOK, 1345 EUR

Saskatchewan
”En TOPPENRESA helt enkelt...”

Den kanadensiska ranchen ligger
gömd i den vackra Saskatchewan
River Valley och har 15 kilometer
galoppvänlig strand utefter Lake
Diefenbaker. Här har George, Anja
och Frank en ”working cattle ranch”
dvs de föder upp kalvar och arbetar med boskapen på traditionellt
sätt med hjälp av hästar. När nya
kalvar kommer till världen varje
vår, vaknar ranchen också till liv.
Här har du chans att få uppleva
ett intimt och verkligt ranchäventyr.
Du rider på välutbildade quarterhästar, appaloosa och painthästar.

Det blir mycket ridning. Känslan
av vinden i ansiktet när du rider i
full fart över de stora öppna fälten
i jakt på en förlupen kalv är fantastisk. Du är en äkta cowboy.
Är du inte en så van ryttare får
du lektioner i westernridning utan
extra kostnad. Alla får möjlighet
att lära sig kasta lasso och arbeta
med boskapen. Ju mer intresse du
visar desto mer lär du dig.
Boendet är i små hus i westernstil. Lunchen består av medhavda
smörgåspaket i sadelväskorna, så
till middag är det gott med ett
rejält mål mat. Alla samlas kring
matbordet och det blir mycket
skratt och diskussioner om dagens
händelser.

”Maten var outstanding. Hembakt
och hemlagat varje dag och oftast
något lite extra därtill.”
På kvällarna fortsätter samvaron
på ranchens egen saloon, som även
är grannarnas stamställe under helgerna. Här kommer du att trivas.
”Fantastiska vyer och natur – ett
eldorado för fotografen och naturälskaren. Vi såg vilda djur varje dag.
Trevlig sammanhållning mellan
resenärerna då gästerna åt alla måltider tillsammans och hjälpte till
att duka av. Även mycket trevlig
samvaro på den egna saloonen.
Mycket personlig social gemenskap
med värdarna och mellan gästerna.”
Pris: 7 nätter, 6 dagars ridning från
10200 SEK, 9000 NOK, 1105 EUR

”Mycket välskötta hästar, blanka,
välmusklade, väluppfostrade och
känsliga.”
När du är Cowboy på en ”working
cattle ranch” följer du årstiderna
och boskapens rytm. Alla är välkomna att delta i arbetet på ranchen. Boskapen måste kollas och
ofta flyttas varje dag, och ibland
ska kalvar fångas.
horseXplore 2015

75

långritt • Kenya

Safari Kenya
”Häftigaste jag har gjort, har ni
tid och råd så gör resan!”

Attraheras du av spänning och av
att få uppleva vilda djur i total frihet är denna resa klockren för dig.
Du ska också gilla snabba galopper.
En jeepsafari kan omöjligt mäta
sig med den upplevelse du får på
hästryggen.

”Fantastiskt landskap. Många långa
och snabba galopper. Väldigt mycket
djur och hästarna var helt orädda.”
På Ridsafari i Maasailand, flyger du
med inrikesflyg ut på slätten och
landar mitt ute i ”middle of nowhere”, endast några babianer strövar lojt förbi. Första lägret ligger
vid en flod där ett trettiotal flodhästar håller till. Ingen dag är den
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långritt • Mexiko

andra lik och tempot är högt.
En snabb kopp kaffe och du är i
sadeln vid soluppgången. Ett par
timmars spännande ritt får upp din
aptit. Efter en god engelsk frukost
är det dags för ytterligare en ritt.
Har du tur får du se ”The big
five”, leopard, buffel, noshörning,
elefant och lejon. På kvällen samlas
alla runt lägerelden och det är fascinerande att sitta i det becksvarta
mörkret och urskilja de olika lätena
från hyenor, lejon, apor m.fl.
Detta är en tuff safari, men känns
även ”lyxig” med privat toalettält,
varmvattenflaska i sängen, putsade

ridstövlar varje morgon och goda
drinkar serverade så fort du suttit
av din häst.
De ryttare som var med mig,
Viveca, på denna resa frågade mig
samtliga, ”Vart ska vi resa nästa gång
som överträffar denna ritt?”, jag var
och är fortfarande svarslös...
”Fantastiska guider. Väldigt serviceminded och offrade sig för att ge oss
den bästa upplevelsen. Bra koll på
säkerheten men lät folk ha kul och
var väldigt avslappnade.”
Pris: 5-10 nätter, 5-8 dagars ridning
från 38000 SEK, 33800 NOK, 4145 EUR

Mexiko
”Det var min tredje resa hit
och jag blev mottagen som en
mycket god vän, med samma
rum och mina favorithästar
reserverade för mig.”

Hit vill vi verkligen att många ska
åka då vi vet att du kommer att bli
så nöjd och glad. Uschi från Schweiz
har verkligen lyckats. Med sin bakgrund inom flyget har hon en stark
känsla för service.
Vad är det då som gör denna
ranchvistelse så lyckad och att det
fungerar att åka så pass långt för
en vecka?
– Bara en timme från Mexiko citys
flygplats, med dagflyg ut och nattflyg hem, tar knappt mer tid än en
Europaresa.
– Elegant, smakfullt inredd ranch
med hög klass på mat och dryck.

– Lättridna quarterhästar, även en
nybörjare kan galoppera första dagen.
– Superbra ridning för alla, man
delas in i små grupper så att alla
får rätt tempo.
– Spännande utflykter, Teotihuacan, Atlantes of Tula, San Miguel
de Allende etc.
– Alla blir sedda och ”pampered”.
På Colores de Mexico kan du rida hur
mycket du orkar och vill. Detta kallas ”open big sky country” då du
kan galoppera kilometervis utan
att se ett stängsel, sida vid sida och
bara njuta av vidderna. Ritterna tar
dig genom pittoreska små byar,
förbi ståtliga haciendor och till
färgglada marknader, där du lär
vara den enda turisten.
”Långa och härliga galopper i ett
underbart landskap. Supernöjd.”
Maten är spännande, med chili som
tillsammans med lime, koriander,

skaldjur, kött, fisk och majstortillas
bjuder dig på ljuvliga överraskningar.
”Mycket god och lagom kryddad
mat som man längtade till efter en
hel dags ridning.”

På långritten Viva Mexiko – highland explorer övernattar din häst
på gårdar utefter vägen medan
du skjutsas tillbaka till ditt fina
boende på ranchen. Ritten går
genom små mexikanska byar, upp
till bergstoppar och över stora
galoppvänliga platåer. Du kommer att besöka historiska platser
som Atlantes of Tula, tempel och
byggnader och göra stopp för att
se lokala hantverk. Vilket äventyr.
Vill du få din man hästintresserad eller ha jättekul med dina vänner eller varför inte ta med hela
familjen! Här finns något för alla.
Pris: 7 nätter, 7 dagars ridning från
16600 SEK, 14 800 NOK, 1810 EUR

Följ med Ida på gruppresa med
VIP-rabatt den 27 okt - 3 nov 2014
eller den 26 okt - 2 nov 2015.
horseXplore 2015
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långritt • Mongoliet/Sydafrika

Mongoliet

Waterberg/
Botswana

”Jag ger verkligen denna
resan 5 stjärnor.”

Årets safarinyhet är både
lyxig och äventyrlig med
en rimlig prislapp.

Tack vare Jan Wigsten, som var den
första som förde samman Mongoliets nomader med ryttare från
Norden, kan du få rida och umgås
med dem och känna hur det är att
leva utan mycket av det materiella.
Halva befolkningen är nomadiserade boskapsskötare och beroende
av sina hästar. Barnen lär sig rida
samtidigt som de lär sig gå.
”Rolig ridning, kuperad terräng och
miljö. Vår hästguide var toppen!”
På Mongolisk långritt möts sibirisk
natur från norr med sanddyner
från Centralasien. Bagaget transporteras med yakoxar på traditionellt sätt och på kvällen slås inhemska tält, s k jurtor upp. Efter
den stora stäppen rider ni längs
floden Tuul och upp i Hentiibergen
med fantastiska vyer.
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Väljer du Gobi stäppritt kommer
du utforska Gobistäppen, världens
största oexploaterade stäpp, med
några av landets bästa hästtränare.
Förutom stäpp kommer du rida
över en 20 km lång sanddyn.
I bakgrunden ser du hundra meter
höga klippformationer. Denna ritt
blir ett minne för livet.

Pris: 10 nätter, 8 dagars ridning från
12100 SEK, 10800 NOK, 1315 EUR

Årets safarinyhet har något för alla,
från smekmånadspar till äventyrslystna familjer, singelryttare och
grupp av vänner. Välj mellan en
safari i två länder eller ranchvistelse.
På Waterberg safari/ranchvistelse
bor du på den vackra ranchen. Din
vistelse här skräddarsys och med
en hjord av 60 hästar, finns det en
lämplig partner för varje ryttare.

Det finns även en lyxigare ritt,
Big Skies långritt och en kortare,
Långritt – light samt de världsberömda Nadam Games att välja
mellan. Läs mer på horsexplore.se

Nyhet!

Port Elisabeth

Valmöjligheterna är många med
spännande ridning bland de vilda
djuren, boskapsarbete, simma med
hästarna, westernlekar eller hopp-

”My face hurt from grinning
like a child all week. Dream
holiday, difficult to beat.”

Karongwe

Vill du uppleva en spännande ritt
längs ”The Sunshine coast” är detta
oslagbart. Tillsammans med Jono
och hans trimmade distanshästar,
många av egen uppfödning, kan
du galoppera kilometervis (utan att
överdriva) längs orörda stränder.
Jono är en erfaren distansryttare
som har bott här i största delen
av sitt liv. Han har ett brinnande
intresse för att vårda och bevara
djur- och naturliv, vilket gör honom
till en mycket intressant guide.
Du rider mellan 17 och 30 km per
dag, så det är viktigt att vara i bra
form. Tidvattnet spelar en viktig

”Fantastiskt att till häst se massor
av afrikas djur. Underbart ”bushigt”
och lyxigt på samma gång!”
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långritt • Sydafrika

Nyhet!

roll på denna långritt. Vissa delar
måste du simma med din häst, vilket är en ny och mycket rolig erfarenhet för de flesta ryttare. Mysiga
picknicks med tid för ett dopp ger
härlig vila för trötta ridmuskler.
Förutom på stränder rider du
genom gröna dalar, längs klippor
och genom jordbrukslandskap.
Vissa dagar kan du träffa på
vilda djur såsom lo, leopard, kudu,

apor och antiloper. Du besöker
också charmiga kustbyar på vägen.
Nätterna bor du på olika strandhotell och pensionat, alla med en
historia att berätta. Efter en lång
dag i sadeln och en god måltid är
det lätt hänt att man blir sittande
med ett glas vin framför lägerleden
och njuter av alla exotiska ljud.
Pris: 7 nätter, 7 dagars ridning från
11000 SEK, 9800 NOK, 1195 EUR

Till vårt naturreservat nära Krügerparken ska du åka om du vill få ut
mesta möjliga av din ridsafari.
Tillsammans med Philip och
hans team förflyttar du dig i de
vilda djurens fotspår. Hästarna är
vakna fullblod och den inhemska
rasen boerperd och du rider i ett
stundtals högt tempo.
På Karongwe ”Big five” hästsafari
rider du längre och längre ut i vildmarken. Varje dag spårar ni upp
olika djur som t ex elefanter, nos-

ning på terrängbanan. Efter hästar
är mat dina värdars passion.
Middagarna är sociala tilldragelser där dagens äventyr och händelser gås igenom. Den noga planerade
trerättersmenyn serveras med utvalda sydafrikanska vin.
På Afrika explorer bor du fyra
nätter på en camp i Waterberg och
tre nätter i Limpopo valley i Botswana. Först utforskas Waterbergs
fantastiska högland för att sen på
nya hästar förflytta er i Mashatu

Game Reserve i Tuli. Det finns
gott om vilda djur så du kan få se
giraff, elefant, noshörning, vildhund, leopard, schakal, flodhäst,
krokodil, lejon och buffel mm.
Du bor i bekväma tält och och
blir även här ompysslad och bortskämd med utmärkta måltider.
Pris: 5-7 nätter, 5-7 dagars ridning
från 9000 SEK, 8000 NOK, 950 EUR
Följ med Jeanette på gruppresa
med VIP-rabatt, 20-27 mars 2015.

hörningar, hyenor, flodhästar, bufflar, giraffer, leoparder, zebror och
apor. Farliga rovdjur såsom lejon
har du chans att få se vid en tur
med jeep. Trots att detta är en riktig vildmarkssafari behöver du inte
sakna livets goda såsom en bekväm
säng, utmärkt mat och vin och en
drink före maten.
Under safarin bor du i tre olika
camps. Detta är något för dig som
är säker i sadeln och vill uppleva
Afrikas vilda djur.
Pris: 7 nätter, 7 dagars ridning, från
33100 SEK, 29400 NOK, 3610 EUR

Du kan även välja en safari på 5 eller
9 dagar. Läs mer på horsexplore.se
horseXplore 2015
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långritt • Tanzania & Zanzibar

långritt • Uruguay

Nyhet!
Uruguay

Tanzania
& Zanzibar

Uruguay är ett klassiskt boskapsland som även har några av
världens vackraste och oexploaterade stränder.

”Detta var min tionde resa
med er och jag har aldrig blivit
besviken. Den här hör till en av
de bästa!”

Safarin inleds med fartfylld och
spännande ridning på savannen.
Vi spårar och letar efter de vilda
djuren. På fjolårets gruppresa såg
vi en stor hjord med femtio stycken
som vi närmade oss försiktigt, den
upplevelsen kan man leva länge
på. Lite mer hämningslöst galopperar vi tillsammans med giraffer
och zebror. Jag lovar att de tyckte
att det var lika kul som vi.
Däremellan passeras antiloper,
babianer, exotiska fåglar, gnuer...
och har du tur kan du få se hyenor,
vildhundar, lejon och leoparder.
Det är som att rida i ett avsnitt av
Animal planet.

Vi red alla på fullblod, de var lugna
och trevliga och man märkte att de
var uppfödda för galopp.”Let’s cover
some ground” sa vår guide Joanna
när det var dags för lååånga galopper.
”Häftigt och väldigt fartfyllt.”
Du blir professionellt och varmt
omhändertagen av svenska Joanna
och brittiske Chris (uppväxt i
Tanzania), ordning och reda med
mycket stort säkerhetstänk.
Kärleken och kunnandet för
denna del av världen och dess invånare, djur och växtliv var som
en röd tråd genom hela safarin.
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”Mycket och väldigt god mat & dryck.”
Du bor på flera olika camps med
eget toalett- och duschtält.
Sedan efter safariäventyret kan
du flyga vidare till paradisön Zanzibar med kritvita stränder och
turkost vatten. Först utforskas den
gamla Swahilistaden, Stone Town.
Därefter bor du i bungalows direkt
vid stranden och får njuta av sol,
bad och snorkling.
Spänning, vildmark, lyx och
relax, kan det vara bättre? Du väljer
själv om du vill ha både safari och
sol & bad på Zanzibar.
”Extremt bra, rena lyxen när det
gäller ridsafari.”

Pris safari: 5-8 nätter, 5 dgr ridsafari,
från 32900 SEK, 29300 NOK, 3590 EUR

Joanna och Chris har flera safaris
att välja mellan från 5-8 nätter, läs
mer på horsexplore.se

Brittiska Sally började att utforska
Ecuador och startade ritter runt
Cotopaxivulkanen redan 1996, se
sid 73. Därefter stod Uruguay på
tur. Hon och hennes team kommer
att ge dig ett oförglömligt äventyr
med bästa komfort. Boendet är på
fina haciendor, rancher och strandhotell, ofta med pool och en härlig
gästfrihet. Det läggs stor vikt vid
måltiderna, så du kommer att njuta
av härliga luncher och middagar.
På Långritt längs Emeraldkusten
blir du mött på Montevideos flygplats och visad runt i staden. Efter en
god middag och skön sömn börjar
äventyret. Långritten inleds i provinsen Rocha med sina vackra
stränder och nätverk av laguner.
Tillsammans med gauchos (cowboys) rider du på fina criollos och
lokala boskapshästar.
Du kommer att få njuta av fantastiska strandgalopper och se delfiner leka i vattnet. Vidare till ett
fort som omgärdas av 3000 hektar
skog med över två miljoner träd.
Ritten går längs mjuka skogsvägar
ut till en liten fiskeby. Sen tar öken
vid, känns som om du är i Sahara,
innan du återigen når kusten med
solande sjölejon och kanske en val
som simmar förbi.
Sista dagen hjälps du och dina
gauchos åt med äkta boskapsarbete
på en working ranch.
Veckan går alltför snabbt och
du skjutsas tillbaka till Montevideo
med bagaget fullt av nya härliga
upplevelser.
Pris: 7 nätter, 6 dagars ridning från
23400 SEK, 20800 NOK, 2550 EUR
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långritt • USA

långritt • USA

Arizona

Montana

”Bästa långritten, helt enastående! Vilket äventyr!”

”Mitt sökande är över, blir det
fler resor så blir det till June &
David.”

Här har du chans att få uppleva
ditt livs äventyr. Under tio år
har Dominique som är veterinär
och Ron skapat unika välorganiserade långritter långt från civilisationen. Ritterna tar dig över
stora områden och på lägerplatserna väntar rymliga tält, en varm
dusch och jättegod mat. Hästarna
är välridna och uppfödda på gården. Tempot är omväxlande och
då terrängen tillåter bjuds du på
uppfriskande galopper.
Apache långritt går långt in i
Sonoranöknen. Från landskap med
Saguarokaktusar till subalpina regioner i Santa Ritabergen följer ni fotspåren efter de stora apachehövdingarna Chochise och Geronimo.
På Arizona långritt utforskas
området mellan den mexikanska
gränsen till Superstitionbergen öster

om Phoenix. Landskapet förändras från öken med ståtliga kaktusar
till alpina bergstrakter.
Grand Canyon långritt tar dig
längs väl upptrampade stigar och
brant upp i bergen. Du rider ända
fram till kanten av Grand Canyon,
mäktigare utsikt är svårt att finna.
På Superstition långritt korsas
Frazier Canyon och ni rider in i det
vackra ökenlandskapet Coffee Flat.

Därefter följer fina klättringar in
och ut ur canyons med stopp i
spökstaden Goldfield. Vidare längs
Great Western Trail till Salt River
där ni kan passa på att ta ett dopp.
Ta chansen, dessa långritter är
unika, och ger dig härlig ridning!
”Den bästa semester jag haft!”
Pris: 7 nätter, 6 dagars ridning från
13 800 SEK, 12 200 NOK, 1500 EUR

aktiviteter här. Det finns 2-300 par
kor, så det finns alltid att göra.
När ni inte flyttar korna till annan
betesmark, kollar ni staket, letar
efter djur som förirrat sig eller övar
”roping” och ”cutting”. Ibland rider
ni bara för nöjes skull...
”Varierande och utmanande ridning,
med snabba galopper. Roligt att
hästarna användes som en del i det
vardagliga arbetet.”

Wyoming
”Vi hade höga förväntningar,
men det var t.o.m ännu bättre!”

Vill du komma bort från storstadens hets och uppleva cowboystaten nr 1? Här finns fler boskap än
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människor och ingen annanstans
finns så många cowboys. Rancherna
ligger tätt och varenda stad har
sin egen rodeo. På denna working
ranch blir du varmt välkomnad
som en i familjen. Fyra generationer har upplevt Äkta ranchliv här.
Ridningen står i centrum för alla

Du bor i ett av de bekväma dubbelrummen och serveras rejält med
mat så att du ska orka med cowboylivet. Ranchen är självförsörjande gällande nötkött, lamm, get
och anka. Vilt jagas, öring fiskas
och köksträdgården förser er med
goda sallader. Det blir svårt att
lämna detta äkta ranchliv.
Pris: 7 nätter, 6 dagars ridning från
12000 SEK, 10700 NOK, 1310 EUR

Välkommen till en äkta boskapsranch. Den grundades redan 1877
då ett norskt nybyggarpar slog sig
ner i den vackra dalen. Idag är
det fjärde och femte generationen
med June och David i spetsen som
driver ranchen.
Du kommer snabbt att förstå
varför de valde att slå ner sina
bopålar precis här, det är fantastiskt vackert. Ranchen ligger mellan de legendariska bergen Crazy
Mountains och de pittoreska Castle
Mountains. Detta är en ranch med
hög komfort och kvalitet. Du bor
i en av de fyra trevliga stugorna.
”Otroligt god mat och generöst
tilltaget.”
Ranchen har 1300 kor och består
av 12000 hektar, så det finns otroliga marker att utforska.

Tucson
”Mitt livs bästa resa!!!
Jag kommer åka tillbaka dit
många gånger.”

Ranchen ligger vid foten av ett
bergsmassiv och omges av nära på
oändliga vidder med fantastiska
kaktusar. Det är en guestranch med
cirka 100 kor och du rider på fina
quarterhästar. Det finns fler än
hundra så du lär lätt hitta en som
passar dig.
Här bor tre generationer ”cowboys”, deras mål är att ha en hemtrevlig ranchatmosfär utan att för
den skull göra avkall på hög kvalitet gällande service, boende, mat
och ridning. Deras ständigt återkommande gäster bevisar att de
lyckas.

På Rancharbete och uteritter är
huvudaktiviteten härliga ritter på
fina hästar. Det blir en till två
dagars rent rancharbete. Det kan
bestå av att flytta boskapen eller
samla ihop tjurar. Det är spännande och du kommer att känna
dig som en riktig cowboy. Övriga
dagar rider ni genom fantastiskt
landskap med otroliga vyer, över
stora blomstrande ängar och längs
På Cowboy i vilda western finns
något för varje cowboy. Du kan
välja mellan frukostritter, sceniska
skrittpass, fartfyllda galoppritter
och spännande heldagsritter. Du får
även driva kalvar från en fålla till
en annan, vilket är bra mycket
svårare än vad man kan tro. Höjdpunkten är lördagens rodeo.
Före middagen kan du ta ett
dopp i poolen eller njuta av en kall
öl i saloonen. Ranchen är känd för
sin utsökta mat med mycket grillat
på menyn.
”Mycket mat att välja på vid alla
måltider och tillgång på frukt,
snacks och dricka däremellan.”
På kvällarna bjuds det på musik vid
lägerelden. Denna ranchvecka passar alla som vill njuta av livets goda.

klarblå rena bergssjöar. Minst en
gång blir det även en heldagsritt
med lunch samt en frukostritt.
Ridningen är spännande och
kul, ingen svans – till – svans ridning här inte, utan gärna i bredd
och i ett friskt tempo med mycket
galopper. Yiihaa!
”Jag är helnöjd!”
Pris: 6 nätter, 6 dagars ridning från
15 800 SEK, 14100 NOK, 1720 EUR

”Vilket fantastiskt ställe! Inga måsten
– bara njutning. Bästa semestern i
mitt liv! Hela familjen vill tillbaka
till ranchen igen!”

Pris: 7 nätter, 6 dagars ridning från
9900 SEK, 8800 NOK, 1075 EUR
horseXplore 2015
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LONGINES FEI WORLD CU P ™ JUMPING
REEM ACR A FEI WORLD CU P ™ DRESSAGE

GOTHENBURG
HORSE
SHOW 2015
THE HORSES//THE RIDERS//
THE FLOWERS//THE THRILL//
THE PERFORMANCES//

SCANDINAVIUM ARENA 25 FEBRUARI – 1 MARS
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