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Innehåll

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 avbeställnings-
skyddet.

Grupprabatt 
Många av våra ridcenter bjuder 
på en resa om ni är ett visst antal 
ryttare. I till exempel Tuscia,  
Kanada, Costa Rica, Mexiko,  
Sierra Nevada och Dalaman 
åker en av er gratis om ni är sex 
stycken. Se hastsportresor.se

VIP-Club Medlem 
blir du när du rest tre gånger 
med oss. Du får VIP-pris på våra 
gruppresor, öppet köp, gratis  
avbeställningsskydd m fl rabatter 
och förmåner. Läs mer på sid 36.

Foton 
Ett stort tack till alla våra kunder 
och fotografer. 

Ridhjälm 
Vi rekommenderar alla att bära 
ridhjälm.

På hastsportresor.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  

Kära ryttare
Följ med på  Äventyr & Träning!
I skrivandets stund längtar jag till årets Äventyr = El Dorado långritt i Argentina.  
Jag och ett gäng trogna kunder, som blivit goda vänner, ska rida från den ena stora  
boskapsranchen till den andra. Vi åker i oktober, vilket är perfekt, lämnar alla  
leriga hästar och geggiga hagar till  mina kära döttrar :). 

Jag längtar också till i vår då det blir en Träningsresa till Mallorca. Jag och nya  
       okända ridvänner ska träna hoppning och dressyr.           
   Då kanske det fortfarande är snö och halt här 

hemma och det eviga broddandet pågår. 
Men i Spanien kan vi nog rida i linne 

och få lite sol på våra vinterbleka krop-
par. För att inte glömma all mat och 
dryck som vi kommer att få njuta av. 
Det är det som är så perfekt med 
ridresor, oavsett hur mycket man 
rider hemma och kämpar med sina 
hästar och lektioner, så är det lika 

superkul att åka iväg. Och antingen 
kommer man hem med nya spännande 

upplevelser från ett okänt land eller nya 
ridkunskaper från ett annat lands sätt att  

             se på träning. 
 Bägge delar är så givande och ger en rejäl energikick 

både när det gäller det vanliga livet och träningen på sin egen häst eller på ridskolans.
Ring oss gärna innan du bokar och diskutera vad du vill få ut av din resa eller ”bara” 

för att prata häst.

Viveca Lord

Läs gärna min blogg, ridochres.blogg.se som handlar om ridresor  
och vardagen med alla mina hästar.

Träningsvecka intensiv
Du rider två pass de flesta dagarna, totalt 
10 pass. Det blir intensiva lektioner i mark-
arbete och hoppning i ca 1-1,5 timme per 
pass. Du får prova ut en häst som passar dig.

Fokus är på att lära ut ett effektivt sys-
tem för hoppning, så att du ska få självför-
troende och lyckas bättre både på träning, 
tävling och med att hoppa din egen häst 
hemma. Detta åstadkoms genom individ-
anpassad och stegvis mer avancerad träning 
med två max tre elever. 

Du är välkommen oavsett förkunskaper, 
kanske får du hoppa för sällan på ridskolan 
hemma eller blivit lite höjdrädd. Oavsett 

orsak så kommer de välskolade hästarna 
och den utmärkta undervisningen göra att 
du utvecklas.  

På kvällen bjuds du på en riktigt god 
måltid enligt franskt manér.

Träningsvecka bas
Ridningen förläggs till 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 9500 SEK, 
8200 NOK, 1050 EUR

Bordeaux
Vill du träna hoppning i härlig miljö, passar detta dig. Det engelska paret Jackie  
och Johnny har valt att bosätta sig i soliga Frankrike, strax utanför Bordeaux.  
De är båda utbildade brittiska ridinstruktörer och Johnny har även tävlat inter- 
nationellt på högsta nivå. Kom och träna med dem på deras tidigare tävlingshästar  
och läromästare. Du bor i en trevlig lägenhet i en privat villa i utkanten av byn. 

”Otroligt trevligt, flexibelt och omhän-
dertagande värdpar som gjorde allt för 
att vi skulle trivas. Mycket fina hästar 
och individuell undervisning. Mycket 
och bra ridning för pengarna.”

Sofia Lundquist

 Frankrike                                                                hoppning    

ÄVENTYR & TRÄNING
För att det ska vara lättare att hitta rätt resmål har vi delat in broschyren i två delar,  
en Träningsdel (dressyr, hoppning, terränghoppning, western) och en Äventyrsdel (långritter).

TRÄNING
Dressyr – hoppning – terränghoppning – western  
Här finns resmål för dig som:

•  har en egen häst 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 utbildade hästar för att känna vart du är på väg med din häst

•  vill prova på lite mer avancerade rörelser, hinderhöjder som din eller ridskolans häst ej kan

•  vill lära dig mer om hur man tränar hästar i andra länder
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terränghoppning                                                                 Irland      
    

Galway
Detta passar dig som vill rida intensivt 
och få massor av terränghoppning i 
kroppen. Du kommer att rida ett flertal 
olika hästar och tre pass om dagen. 

Ridcentret är en gammal herrgård, som 
ligger mitt i hundra hektar grönskande 
landsbygd. Du bor på ett charmigt pen- 
sionat i byn. Där bjuds du på en riklig 
irländsk frukost och skjutsas sen till rid-
centret där du tillbringar hela dagen. 

På kvällen finns 
det många 
restauranger och 
pubar att välja 
mellan. 

Intensiv långweekend med  
terränghoppning 
Ridcentret har ett fyrtiotal hästar. Det är  
irländska sporthästar som är vältränade i 
terränghoppning. Det finns både trygga 
hopphästar och utpräglade tävlingshästar.

Många av hästarna är perfekta läro-
mästare för dig som kanske inte hoppat så 
många olika slags terränghinder tidigare. 

Här finns en enorm terrängbana med  
uppåt hundra hinder. Alla typer av terräng- 
hinder finns representerade då det hålls  upp 

till * tävlingar här. Redan på torsdagen rider 
du och sen blir det tre träningspass om  
dagen under tre dagar. 

Du hinner rida lika mycket som under  
en hel vecka och hoppa hundratals språng. 
Så du kommer verkligen att få ett stort själv- 
förtroende gällande hoppning och ha sååå 
roligt. Och vem vet kanske tar du med en 
av hästarna hem, det är det många före dig 
som gjort.
Pris: 4 nätter, 3 dagars ridning (10 ridpass), ca 
6400 SEK, 5500 NOK, 700 EUR

”Helt fantastisk. Så mycket ridning 
och hoppning, mitt självförtroende 
är på topp! Oliver är en underbar 
tränare som kan sina hästar och ger 
en mycket feedback på ett bra sätt.
Glimten i ögat hela tiden och avslutar 
alltid med positiv kritik. En av de  
bästa resorna jag gjort!”

Maria Nordvall

Terränghoppning på herrgård
På de stora ägorna finns en terrängbana  
med femtio hinder i olika svårighetsgrader.  
Ibland hålls det endagars fälttävlan här 
samt hopp- och dressyrtävlingar. Det finns 
ett tjugotal trevliga och pigga hästar på rid-
centret, de flesta är av egen uppfödning. 
Det är främst irländska sporthästar som  
älskar att hoppa. 

Veckan är mycket flexibel och anpassas 
efter dina önskemål. Du kommer att få rida 
ut i de vackra omgivningarna, hoppa ter-
ränghinder och om du vill, få lektioner i 
dressyr och hoppning. 

Alla kunder från Norden som besökt 
ridcentret skriver i sina utvärderingar att de 
verkligen skulle vilja åka tillbaka.
Pris: 7 nätter, 6 dagars ridning, från 10 300 SEK, 
8900 NOK, 1140 EUR

Långweekend
Med tanke på herrgårdens centrala läge är  
detta ett perfekt weekendresmål. Under hel- 
gen rider du fyra timmar per dag. 

På kvällarna njuter du av goda måltider 
samt umgås så länge du vill och orkar. 

Helgen avslutas efter en riklig irländsk 
frukost på söndagen.
Pris: 3 nätter, 2 dagars ridning, ca 5200 SEK, 
4500 NOK, 570 EUR

Ashford
I Wicklow, endast 40 minuter från Dublin, 
hittar du vår familjedrivna herrgård och 
ridcenter. William har hand om lant-
bruket och puben och Noni träffar du i 
stallet och på terrängbanan. 

Du bor i ett av de tio stora dubbel-
rummen med högt i tak och tidsenlig 
möblering och serveras goda måltider i 
restaurangen. Senare på kvällen kan det 
vara trevligt att ta en Irish Coffee i baren.

 
”Perfekt! Trygge og energiske hester 
som visste hva de skulle gjøre, og gjorde 
alt! Super instruksjon og innertier ved 
valg av hester som passet hver rytter. 
Imponerende. Fartsfylt og ny læring 
hver eneste dag. Spennende, morsom, 
en helt fantastisk pakke.”

Kjersti Onsum

Familjeridläger
Detta läger passar perfekt för familjer eller 
vuxna. Omgivningen är mycket vacker med 
långa skogsvägar, berg och sjöar. Ni rider 
sex dagar, totalt 15-18 timmar. Ingen dag 
är den andra lik.

Programmet är mycket flexibelt. Om du 
vill finns tid att utforska omgivningen på 
egen hand. Även icke ridande gäster är hjärt-
ligt välkomna.

Långritt och terränghoppning
Följ med på en tredagars långritt på Irlands 
fantastiska landsbygd. Galopper längs strand- 
kanten avlöser långa travpass på mjuka 
skogsvägar. En härlig picknick eller irländsk 
farmlunch förhöjer upplevelsen. De åter-
stående tre dagarna kan du välja mellan dags- 
ritter runt gården eller öva dig i terräng-
hoppning på den fina terrängbanan. 

Träningsläger
Detta program fokuserar på att förbättra 
ryttarens sits och hjälper. Du får lektioner  
i dressyr, hoppning och terränghoppning 
två gånger om dagen, totalt 12-15 timmar.

Du får prova flera olika hästar och lek-
tionerna ges i små grupper, för att du ska 
lära dig så mycket som möjligt.

Terränghoppningskurs 
Detta passar dig som är en erfaren ryttare 
men kanske inte har hoppat terränghinder 
tidigare. Du kommer att få träna på att rida 
i rätt tempo i ojämn terräng. Samt lära dig 
att hoppa olika typer av terränghinder så-

som t ex bank, vattenhinder och nerhopp. 
Ryttarna får instruktion både på ridbanan 

och på terrängbanan. Perfekt för dig som 
inte har tillgång till en egen terrängbana. 

Många ryttare upplever att det är mycket 
lättare med terränghoppning än banhopp-
ning, då det inte är lika mycket precisions-
ridning utan hästarna får ta ett större  
ansvar.
Pris: 7 nätter, 6 dagars ridning, från 8300 SEK, 
7200 NOK, 915 EUR

Slieve Aughty
Esther välkomnar dig till sin mysiga hästgård som ligger mitt ute på den vackra  
landsbygden. Här finns miltals med fina ridvägar, en utebana och en fin terrängbana.  
I stallet finns ett trettiotal säkra och välskolade hästar, bland annat connemara- 
ponnyer, tinkerhästar och irländska jakthästar. 

Du bor och äter i det nybyggda fräscha ecogästhuset. Maten som serveras  
består av egna eller närproducerade råvaror. 

Det går även att boka engelskalektioner för barn över 12 år och vuxna. Du kan 
välja mellan privatlektioner eller undervisning i små grupper under 1-3 tim per dag.

 
”Bättre än förväntat. Fina, väluppfost-
rade och välmående hästar. Alla hästar 
var framåt och tyckte det var roligt 
med tracking, cross-country och även 
lektionsridning.”

Katarina Eidmann

NYHET!

 Irland                                                                                                                terränghoppning



Alentejo
Välkommen till denna vackra 1600 hek-
tar stora lantegendom. Här produceras 
vin och olivolja samt bedrivs dressyr-
undervisning på välutbildade lusitanos. 

Din tränare är Nuno som är aktiv täv- 
lingsryttare upp till Grand Prix och domare 
i dressyr. Han rider mjukt i europeisk stil 
och har även tränat för Kyra Kyrklund. 
Hästarna är främst lusitanohingstar som 
är utbildade upp till Grand Prix. 

Det känns lyxigt att efter en givande 
dressyrlektion och en god lunch koppla 

av vid den vackra poolen eller njuta av  
en massage i hotellets spa. Det gör under- 
verk för både kropp och själ. Efter ännu 
en lektion eller uteritt serveras du ytter-
ligare en gastronomisk trerättersmåltid. 
Du lär garanterat sova gott.

Dressyr intensiv
Efter en första lektion ger Nuno feedback 
och utifrån den diskuterar ni vad du ska 
fokusera på under veckan. Han är ödmjuk, 
trevlig och engagerad och ger alla lektioner 
själv (oftast privatlektioner). Du rider totalt 
åtta lektioner på olika hästar beroende på 
vad du ska träna på (vill du rida mer så bru-
kar det gå att boka till lektioner på plats). 
Både hobby- och aktiva tävlingsryttare har 
alla chanser att utvecklas här.

Dressyr och uteritt
Du kan även välja att kombinera dressyr-
lektioner med uteritter. Totalt fem lektio-
ner och tre uteritter. 
Pris: 7 nätter, 6 dagars ridning, från 7 700 SEK, 
6 600 NOK, 845 EUR

Kortvecka
Vill du få en snabb uppfräschning av dina 
kunskaper går det även att komma hit  
under fyra nätter och tre dagars ridning.
Pris: 4 nätter, 3 dagars ridning, ca 5 300 SEK, 
4 600 NOK, 580 EUR

Tuscia
I regionen Tuscia finner du denna fantas-
tiska lantegendom som även finns med i 
den röda Michelinguiden. Det **** hotellet 
har en elegant restaurang och den triv-
samma puben är alltid öppen. Hästarna 
är irländska sporthästar (165 - 180 cm) 
och italienska maremmahästar. 

Ridcentret är det enda i Italien som är 
godkänt av brittiska ridsportförbundet. 
Förutom två stora ridbanor finns det en 
vacker terrängbana med 30 hinder.

De stora ägorna är 150 ha och  
omfattar även sjöarna Bracciano och 
Martignano och en stor naturpark.  

Träning och uteritt på ägorna
Har du höga krav på boende, mat och 
ridning passar detta dig. Det blir en lyxig 
vecka med ridning som formas efter dina 
önskemål. Du rider fem dagar (ca 4 tim/
dag) och kan välja mellan lektioner i dressyr,  

hoppning, terränghoppning eller uteritter.  
Mellan passen kan du koppla av vid poolen.  
Passa gärna på att besöka wellnessavdel-
ningen och njut av en välgörande massage.

Efter denna vecka är både smaklökar 
och ridmuskler tillfredställda.
Pris: 7 nätter, 5 ridning, från 12 700 SEK, 11 000 
NOK, 1 405 EUR 

Högklassig långweekend  
ev kombinerat med hubertusjakt
Med tanke på närheten till Rom är detta ett 
perfekt weekendresmål. Du anländer på tors- 
dagen och serveras en god fyrarättersmiddag. 
Sen rider du två pass på fredag och lördag 

(ca 8 tim). Är det under jaktsäsong kan du 
vara med på Hubertusjakt. Det är en avslapp- 
nad långritt med härliga galopper och en 
ost & vin paus. Den som vill hoppar, annars 
går det bra att rida förbi hindren.

Denna härliga helg avslutas på söndagen 
efter frukost. 
Pris: 3 nätter, 2 dagars ridning, från 5 600 SEK, 
4 800 NOK, 615 EUR

”Maria är en helt fantastisk ridlärare, 
både i dressyr och hoppning. Tio 
poäng av tio! Det var en mycket hem-
trevlig känsla både på hotellet och i 
stallet.”    Anneli Kansbod
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 dressyr          Italien 

Dressyr och sceniska uteritter
Du rider sex dagar, två dressyrlektioner per 
dag under tre dagar och följande tre dagar 
rider ni ut på halvdagsritter i det vackra tos-
canska landskapet. Grupperna är små med 
max tre elever (ibland bara en eller två). 

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.
Hästarna är mycket lyhörda och instruk-

törerna försöker förmedla ett mjukt ridsätt. 
Det finns ett tjugotal välutbildade hästar. 

Det är lusitanos, angloaraber, arabiska full- 
blod och holländska halvblod. 

Många kommer hit gång på gång för  
att njuta av bra ridning, härlig miljö och 
superba måltider.

Dressyr intensiv
Vill du fokusera på dressyr så väljer du detta 
program med två dressyrlektioner per dag 
under fem dagar (9 lektioner) och avslut-
ningsvis en halvdags uteritt för att inte gå 
miste om trevliga galopper på Toscanas böl-
jande kullar. Vilket program du än väljer så 
kommer din ridning att utvecklas och du 
reser hem med många minnen, glada skratt 
och ökad förståelse för dressyrens konst.
Pris: 7 nätter, 6 dagars ridning, från 8 800 SEK, 
7 600 NOK, 970 EUR

”Fyrarätters middag med vin varje kväll, 
helt fantastisk mat! Fina hästar, nog- 
granna instruktörer som fick oss att hitta 
känslan i ridningen. Bra att man kan 
ringa till er och prata med någon som 
faktiskt har varit där! Jättebra, bokar 
nästa ridresa med er också!”      

Anna-Lena Eklund

Chianti
Den berömda chiantiregionen är främst känd för sitt chiantivin men här kan du, såväl 
nybörjare som erfarna ryttare, även få förstklassig dressyrundervisning i natursköna 
omgivningar. Utanför Florens ligger detta fina ridcenter som Cristina och Giovanni 
har drivit sedan 1987. Deras träningsfilosofi går ut på att lösgöra hästen för att uppnå 
ökad elasticitet och känslighet. Instruktörerna har en gedigen bakgrund inom den 
klassiska dressyren. Du bor i eleganta toscanska 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 serveras ett gott chiantivin till.  
Det är mycket familjär stämning och Cristina och Giovanni delar glatt med sig av sina 
kunskaper och erfarenheter. Här kommer du att trivas.

 ”Jag tror aldrig att jag har ridit för en 
bättre instruktör faktiskt. Han var 
mycket seriös, aktiv och såg verkligen 
alla små och stora problem. Jag lärde 
mig så mycket under veckan.  
Det var stor skillnad på kvaliteten på 
ridningen här och på ett ridcenter i 
Porto där jag var för några år sedan.”

Ulrika Frändén

Italien/Portugal                                                                     hoppning/terränghoppning/dressyr



Slovenien
Har du hört talas om Spanska ridskolan 
i Wien? Få känner till att det finns en 
liknande anläggning i Slovenien med 
anor från 1500-talet. Här finns totalt 400 
lipizzaner, vilket inkluderar unghästar 
och avelsston, tre ridhus och ett stort 
antal utebanor. 

Detta stuteri har även ett *** hotell, 
restaurang, bar, golfbana med 9 hål 
och kasino. Men det viktigaste av allt är 
hästarna och deras träning.

Dressyr på lipizzaner
Vilken dröm att själv få rida en av de vackra 
hästarna. Det finns ett tjugotal valacker och 
hingstar till ditt förfogande. Du rider två 
dressyrlektioner per dag i små grupper med 
max 5 ryttare (oftast färre). Undervisningen 
fokuserar på att du ska bli mer medveten 
om hur och varför du ger vissa hjälper och 
på det sättet få en bättre kommunikation 
med din häst och kunna utföra svårare och 
svårare rörelser. Du rider på vanligt tränsbett.

Det som även är unikt är att varje dag  
tränar din ridinstruktör sina hästar i det 
stora ridhuset och då kan du verkligen stu-
dera hur hästar som är i olika utbildnings-
stadier tränas.  

Tre gånger i veckan klär beridarna på sig 
sina frackar och höga hattar och har show 
(precis som på Spanska ridskolan), det kom-
mer busslaster av turister för att titta och 
förundras.

Privatlektioner
Är du en ambitiös ryttare som vill ha ut det 
mesta av din dressyrträning rekommenderas 
detta alternativ med en privatlektion per dag.

Pris: 7 nätter, 6 dagars ridning, från 8 400 SEK, 
7 300 NOK, 925 EUR

”Utmärkt boende! Mycket fräscha rum! 
Mycket bra hästar, välridna, känsliga 
och välutbildade, var inte några ”van-
liga” ridskolehästar. Har åkt med Häst 
& Sport Resor tidigare och gör det 
gärna igen!”                 Elsa Svensson

Lissabon
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 för att utföra rörel-
serna 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 vinrank-

orna på terrassen. Mellan ridpassen är 
det skönt att slappa vid poolen.

Dressyr på lusitanohingstar
Under veckan får du två lektioner per dag 
(oftast privatlektioner). Fransisco ger sig tid 
att förklara så att du verkligen förstår och 
utvecklas. Du rider en eller flera av de elva 
hingstarna. De är tränade för att vara käns-
liga och reagera på mycket lätta hjälper.  
På flera av dem har du chans att få pröva på 
avancerade rörelser som piaff och passage.

Pris: 6 nätter, 5 dagars ridning, ca 10 400 SEK, 
9 000 NOK, 1 150 EUR

Dressyr – långweekend
Med sin närhet till Lissabon är det perfekt 
som weekendresmål. Under tre dagar får du 
sex lektioner på de fina hästarna. Det kommer 
bli en kick för din fortsatta träning hemma.
Pris: 3 nätter, 3 dagars ridning, ca 5 700 SEK, 
5 000 NOK, 630 EUR

”Helt underbara hästar och undervis-
ning. På bara 4 dagar har jag förbättrats 
mycket och vet vad jag ska träna på. 
Hade en väldigt trevlig och uppfriskande 
resa. Känner mig mycket positivare till 
vardagen även om det känns lite tungt 
att komma tillbaka till kylan, mörkret 
och studierna!”          Elenor Lindstedt

Algarve
I södra Portugal med sitt fantastiska 
klimat och fina natur tar Valdemar och 
hans dedikerade instruktörer emot dig 
med öppna armar. Här kan du ta del av 
härliga uteritter och engagerade dressyr-
lektioner eller varför inte både och.

Hästarna är främst lusitanos, både 
ston, valacker och ett antal ståtliga 
hingstar, men även några trevliga full-
blodskorsningar. Varje år föds det nya 
föl på gården. Efter dagens ritt är det 
skönt med ett svalkande dopp i poolen 
innan du serveras en god middag.

Dressyr och uteritt
Låt dig förtrollas av lusitanons skönhet och 
elegans, dess härliga ridbarhet, energi och 
vilja att vara sin ryttare till lags. Denna häst 
lämpar sig mycket väl såväl för dig som vill 
lära dig grunderna i ridning och för dig  
som vill träna mer avancerade rörelser som 
galoppombyten och passage. 

Viktigt för oss alla oavsett nivå är dock 
sitsen. Här lägger tränarna stor vikt på att 
du sitter korrekt så att din häst får de bästa 
förutsättningarna för att kunna utföra det 
du önskar.   

Du får en dressyrlektion och dessutom 
2-3 timmars uteritt per dag under fem dagar. 
Uteritterna är en njutning för både kropp 
och själ då naturen är vacker med sina böl-
jande kullar med olivträd, eukalyptus och  
mandelträd. Det finns många fina ritter och 
alla har sin speciella charm.  

På kvällarna bjuds du på härliga mid-
dagar. Sen är det upp till dig hur länge du 
orkar sitta uppe och mysa och ha det trev-
ligt. Under denna vecka kommer du både 
utveckla din känsla för ridning samt ha en 
härlig tid. Du kommer att längta tillbaka.

Dressyr bas
Vill du ha eftermiddagarna fria går det bra 
att rida en dressyrlektion per dag under fem 
dagar.

Dressyr intensiv 
Många återkommande gäster vill fokusera 
på dressyren så Valdemar har satt ihop ett 
program med två dressyrpass per dag under 

tre dagar och två dagar med dressyr på för-
middagen och uteritt på eftermiddagen.

Ridning och sol
Vill du förutom att rida även sola, bada i 
poolen och utforska omgivningen på egen 
hand passar denna vecka dig. Under fem 
dagar rider du ut 2-3 timmar per dag. Är du 
nybörjare får du lektioner och kan i slutet 
av veckan följa med på uteritterna.

Utvilad och med nyladdade batterier 
återvänder du hem.
Pris: 7 nätter, 5 dagars ridning, från 5 300 SEK, 
4 600 NOK, 585 EUR

Ridning & Yoga   
Den 4 -11 maj 2013
Vill du utveckla din styrka, balans och 
kroppsmedvetenhet och därigenom bli en 
bättre ryttare? 

Under denna vecka får du yogalektioner 
två gånger per dag med fokus på ryttare.

Du kan välja vilket program du vill gäl-
lande ridningen.    
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dressyr          Portugal

”Mycket god mat och fräscha grön- 
saker, för att inte prata om apelsinerna. 
Mycket bra hästar både till dressyren 
och uteritterna, skulle gärna tagit med 
mig många hem. 

Har rest med er tre gånger nu och 
alla resorna har varit fantastiskt bra.”

Lena Peterson

Portugal/Slovenien                                                                                                  dressyr



Träningsläger och livsnjutning
Undervisningen varvas med lektioner i 
dressyr, hoppning och arbete med häst vid 
hand, som t ex tömkörning. Hästarna är 
välutbildade svenska halvblod. Fokus på 
utbildningen ligger i ”god ridning” vilket 
innebär att du ska hitta ett system och verk-
tyg med vilka du kan utveckla din ridning.

Efter ett hårt träningspass kan du boka 
massage eller koppla av vid poolen. Du bor 
på gården i en trevlig flygelbyggnad. 

Här bjuds du på riklig och god hem-
lagad mat (vin och öl finns att köpa till). 

Närheten till Visby gör att du lätt kan ut-
forska denna fantastiska medeltida stad. 
Pris: 5 nätter, 6 dagars ridning, ca 8 200 SEK, 
7 500 NOK, 1 005 EUR

Långweekend
Hit kan du även komma på långhelg (ej 
storhelger). Det bjuds på mycket ridning 
och god mat. Du kan även njuta av sköna 
bad i tunnan eller passa på att besöka Visby.
Pris: 3 nätter, 3 dagars ridning, ca 5 500 SEK, 
5 000 NOK, 675 EUR

Dressyr/hoppning och uteritt  
– weekend
Redan på fredagen får du en introduktions-
lektion, sen kan du välja mellan hoppning, 
dressyr och uteritt under resten av helgen.
Du rider två pass om dagen lördag och sön-
dag. På måndag morgon rider du ytterligare 
en lektion innan det är dags att resa hem.

Det finns cirka tio hästar med utbild-
ningsnivå upp till MSV dressyr och 110 cm 
hoppning.

Du kan välja mellan självhushåll och 
helpension.
Pris: 3 nätter, 3 dagars ridning, från 4500 SEK, 
3 900 NOK, 525 EUR

London
I Kent endast en timme utanför metro-
polen London hittar du den idylliska 
landsbygden med vackra gamla stenhus 
och böljande gröna kullar. Du kan nästan 
tro att du är med i ett avsnitt av ”Morden 
i Midsomer”. Gabriella har här byggt upp 
ett ridcenter med tillhörande lägenheter. 

Mallorca
På Mallorca endast 40 minuter från 
Palma hittar du vårt fina stuteri och 
ridcenter. Mallorca har två sidor, en som 
är en turistort och en som är en genuin 
vacker spansk medelhavsö. Ridcentret 
ligger mitt i den vackra landsbygden 
omgiven av olivlundar och apelsinträd. 

Din värd Antonio har sedan 20 år  
bedrivit avel av andalusiska hästar  
(PRE, Pura Raza Española). Han har även 
ett mindre antal rum och stugor på stu-
teriet och erbjuder dressyr och hoppning 
av hög kvalitet. 

Efter dagens lektioner är det härligt 
att ta ett svalkande dopp i poolen eller 
besöka wellnessavdelningen och njuta av 
en välgörande massage, innan den väl-
smakande 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 halvblodshästar. 

Dressyr på andalusier
Många blir förtjusta i den andalusiska häs-
ten, då den är både vacker och trevlig att 
rida. På detta program lär du dig att rida 
med så små hjälper som möjligt. Deras 
känslighet och arbetsvillighet gör dem till 
utmärkta läromästare. När allt stämmer 
känns det som du dansar med din häst. 
Din tränare Stephanie pratar flytande eng-

elska 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 9 lektioner).

I mitten av veckan rider ni ut på en hel-
dagsritt vid havet, med en god lunch och 
ett svalkande dopp. 

Detta är en både lärorik och fantastisk 
vecka.

Hoppning och markarbete 
Att kunna erbjuda hoppning på varmare 
breddgrader är ovanligt och därför extra  
roligt. Många av våra ryttare tycker att det 
är roligt att kombinera dressyr/markarbete 
med hoppning. Därför har Antonio köpt 
in ett antal hopphästar och anlitat en eng-
elsktalande hopptränare, då han och hans 
personal verkligen uppskattar alla trevliga 
skandinaver. 

Du kommer att få 1,5 timmes lektion 
i markarbete på förmiddagen och 1,5 tim-
mes hoppning på eftermiddagen utom en 

dag då kroppen får slappna av lite med två 
timmars uteritt.

Att kombinera ridträning med sol, bad 
och god mat och dryck, måste vara den  
optimala semestern.
Pris: 7 nätter, 6 dagars ridning, från 8 700 SEK, 
7 600 NOK, 965 EUR

På detta ridcenter kan du även rida på 
långritt se sid 33.

Gruppresa 7-14 april 2013 med VIP-rabatt.
Följ med Viveca på en härlig vårvecka.  
Du väljer själv om du vill hoppa eller träna  
dressyr.

”Mycker bra! Steffi var en jättebra lärare, 
hon var lugn och pedagogisk, jag kände 
verkligen att jag fick lära mig i min takt 
och utifrån mina förutsättningar. Det var 
många Aha-upplevelser! En mycket bra 
och minnesvärd resa som jag verkligen 
kan rekommendera! Den gav verkligen 
en nytändning inför hösten.”    

Aslög Kantelius

NYHET!

10   hastsportresor.se:   priser   •   grupprabatter   •   dag för dag program   •   foton   •   videos     •   nyheter   •   VIP-förmåner   •   flygbokning   •   hitta en reskompis   =   hastsportresor.se   11

dressyr/hoppning          Spanien Storbritannien/Sverige                                                                                          dressyr/hoppning

Stockholm
Ridcentret ligger vackert beläget ute på 
landsbygden och endast någon mil från 

Arlanda flygplats.  
Här har Suvi och hen-
nes sambo byggt upp 
en fin dressyrgård 
med fokus på kvali-
tetshästar.

Du bor och äter i 
den vackra mangårds-
byggnaden från 1700- 
talet tillsammans med 
ditt värdpar.

Dressyrweekend på  
svenska halvblod
Här får du rida på välutbildade hästar, flera 
av dem tävlar på medelsvår nivå. 

Suvis målsättning är att ge dig en upp-
levelse för hur det ska kännas när din häst 
arbetar korrekt och att ge dig konkreta 
verktyg för hur du ska nå dit. Så att du 
som elev blir en ”självständig” ryttare.  
Detta görs lättast på riktigt välskolade hästar.

Under långhelgen bjuds du på sitsträ-
ning, videoanalys av din sits, grupplektio-
ner och en privatlektion, samt förstås glada 
skratt och massor av hästsnack vid trevliga 
måltider.
Pris: 3 nätter, 3 dagars ridning, ca 4 600 SEK, 
4 200 NOK, 565 EUR

NYHET!

Gotland
Gerd och Leif väl-
komnar dig till sin fina 
släktgård. Är du en 
ambitiös ryttare som 
vill ”mera” är detta 
perfekt. 

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

Ulrika Karlberg

Det finns två ”öppna” ridhus och en ute-
bana. Här hålls kontinuerligt tävlingar i 
dressyr och hoppning. 

NYHET!



Westernvecka
Du får prova på olika grenar inom western-
ridning. 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. Hon rider även dres-
syr, dvs pleasure, westernridning och tränar 
horsemanship. Thomas är främst inriktad 
på reining och roping. Både nybörjare och 

erfarna ryttare är välkomna då ni delas in 
i olika grupper. Bra ridning kombineras 
med mycket och god mat. Saloonen har 
fullständiga rättigheter så det är risk för att 
det kan bli mysiga men sena kvällar. 

Veckan blandas med lektioner och ute-
ritter. En uteritt på Gotland är en ritt med  

historiska förtecken. Vackra gamla kalkstens- 
byggnader passeras som påminner om svunna 
tider. En ritt går till havet och har ni tur ser 
ni någon av de mäktiga 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 Zeb Macahan. 
Pris: 6 nätter, 6 dagars ridning, ca 8 300 SEK, 
7 600 NOK, 1 015 EUR

Westernweekend
Hit kan du även komma på långhelg. Du 
bjuds på lektioner, uteritt till havet och fan-
tastisk mat. Det blir många trevliga timmar 
både i sadeln och på saloonen.
Pris: 3 nätter, 4 dagars ridning, ca 4 400 SEK, 
4 000 NOK, 540 EUR

Gotland/Western
Att åka till Gotland känns som att åka 
utomlands. Det är inte bara semester-
stämningen i Visby som spelar in utan 
öns speciella natur och karaktäristiska 
hus skapar en atmosfär av sydligare 
breddgrader. Här har Lisa och Thomas 
byggt upp ett riktigt westernparadis. 

Under tio år har de renoverat den 
vackra 1700-talsgården som påminner 
om Villa Villerkulla. Och nu är allt på 
plats med gästrum, stort stall, ett tjugo-
tal välutbildade hästar och som pricken 
över i, en riktig saloon. 

Südharz
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. Hon är en populär och aktiv 
tränare och även dressyrdomare.  
Hon, likväl de flesta proffs, har insett att 
sitsen är grunden till riktigt bra ridning. 

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 mycket lugn och mjuk i 
sitt sätt att träna hästar och ryttare, vilket 
ger ett väldigt gott resultat. Det bästa 

med henne är enligt hennes elever att 
hon är så bra på att förklara hur och var-
för de ska göra på ett visst sätt, det gör 
att de har med sig kunskapen hem, och 
blir bättre ryttare även på längre sikt.

Klassisk dressyr 
Du rider främst på PRE (Pura Raza Española)  
hästar och andalusier, både hingstar, valacker 
och ston. Alexandra har valt denna ras då 
den är mycket bekväm att sitta på och har 
lätt för samling. Alla hästar är uppfödda  
eller inridna på gården, vilket gör dem 
ovanligt trygga och lugna.

På ridcentret finns både en stor utebana 
och ridhus. Boendet är bekvämt i trevliga 
lägenheter med köksdel och badrum.

Frukost äter du på ridcentret och mid-
dag (ingår ej) kan du äta på en restaurang  
dit du hämtas och lämnas (om du inte har 

egen bil), eller på någon av de flera trevliga 
restauranger som finns inom 3-6 km. 

De ryttare vi träffade vid Häst & 
Sport Resors besök av ridcentret gav alla  
Alexandra och hennes hästar högsta betyg 
och funderade redan på vilken månad de 
skulle återvända.
Pris: 7 nätter, 6 dagars ridning (8 privatlektio- 
ner), från 5 200 SEK, 4 500 NOK, 580 EUR

NYHET!

Vargön
Att få chans att träna dressyr på  
andalusier i Sverige är unikt. 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. 

Dressyrpärla på andalusier  
– långweekend
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 lyhörda för vilka signaler 
hästen ger oss. Det vill säga öka samarbetet 
mellan häst och ryttare. 

Du kommer att få fyra dressyrlektioner  
med syfte att utveckla din följsamhet och 

förfina dina hjälper. En tvåtimmars långritt 
på Hunneberg hinns också med, den bjuder 
på härliga galoppsträckor i underbar natur.

Vilken givande helg.
Pris: 3 nätter, 3 dagars ridning, ca 4 700 SEK, 
4 300 NOK, 575 EUR
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dressyr/western          Sverige

 
”Maten var över förväntan, bästa mat 
jag fått på ett ridställe, i klass med en 
bättre restaurang! Bra pedagoger!!!  
Roliga o lärorika lektioner och fantas-
tiska uteritter. Jag vill tillbaka!!!”

Katarina Enqvist-Bolin

 
”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.”

Annica Carlgren

Istanbul
Engelska Catherine och hennes man 
som båda är hoppryttare har tillsam-
mans byggt upp en ridresort. Hotellet 
har ett ypperligt läge endast sex mil 
utanför Istanbul och tio minuters bilväg 
från havet. Här går man in för att erbjuda 
en sportig och hälsosam vecka med  
en personlig touch.

Maten som serveras är närproducerad 
och de flesta grönsakerna kommer från 
den egna trädgården. Det finns alltid flera 
rätter att välja mellan så det är ingen risk 
att du går hungrig från restaurangen. 

Njut även av hotellets spa och pooler 
(även inomhuspool).

Hoppvecka
Hit är alla välkomna såväl barn som vuxna, 
nybörjare och erfarna ryttare. Det finns en 

häst för alla smaker. Från trygga läromäs-
tare till hästar som hoppar 120 cm. 

Antingen rider du i ridhuset eller på den 
stora utebanan. Du får två lektioner per 
dag, blandat markarbete/dressyr och olika 
hoppövningar. 

Veckan börjar med träning över bommar 
och att variera längden på galoppsprången  
och fortgår sen till att hoppa kombinationer, 
flera hinder i rad och slutligen en bana på 
lämplig höjd. 

Lektionerna ges på engelska, oftast av 
ägarna själva (som tävlat upp till 130 cm).

Det går även att byta ut lektioner mot 
uteritter i de vackra omgivningarna.

Vad härligt att varva träning av hästar, 
bli ompysslad i deras spa, ligga vid poolen 
och njuta av god mat och dryck på dessa 
varma breddgrader.
Pris: 7 nätter, 6 dagars ridning, ca 9 500 SEK, 
8 200 NOK, 1 050 EUR

Hit kan du med fördel komma på en lång-
weekend också, läs mer på hastsportresor.se

NYHET!

Turkiet/Tyskland                                                                                                    hoppning/dressyr



Argentina
Provinsen Corrientes utmärks av ett 
stort slättland, här bor stora boskaps-
ägare 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.

El Dorado långritt från estancia  
till estancia
I Buenos Aires tar den lyxiga nattbussen 
dig till byn där du möts av ditt värdfolk.  
Under en vecka får du vara med om ditt livs 
äventyr. Det stora slättlandet är perfekt för 

långa galopper och varje dag rids 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.
Pris: 8 nätter, 7 dagars ridning, ca 16 900 SEK, 
14 000 NOK, 1 960 EUR

Gaucho på working estancia
Du bor på den trevliga estancian och veckan 
anpassas efter dina önskemål. Du kan rida 

hur mycket du vill och uppmuntras att del-
ta i arbetet med boskapen. Du kommer ha 
fantastiskt roligt!
Pris: 5 nätter, 6 dagars ridning, ca 7 300 SEK, 
6 300 NOK, 840 EUR 

”Hög klass på både boende, mat och 
vin. Vi blev mycket generöst och per-
sonligt omhändertagna. Hästarna var 
lättridna och pigga och det var spän-
nande att få en inblick i den argentiska 
boskapsskötseln. Rekommenderas 
varmt.”     Kerstin Cronqvist
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Memphis
Många känner till att Memphis är rock-
ens vagga och bluesens hem och Elvis 
favoritstad. Men här kan du även få 
utmärkt hopp- och markarbetsträning, 
samt njuta av den vänliga sydstatsmen-
taliteten ute på landsbygden.

Svenske Christian och hans fru Mc- 
Krell välkomnar dig till sin trevliga rid-
anläggning, här är varje gäst och häst 
behandlad med respekt och värme.  
De är både utbildade hopptränare, ban- 

byggare och McKrell tävlar upp till Grand 
Prix hoppning.

Hit kan du med fördel åka året runt 
då det alltid är varmt och skönt för oss 
frusna nordbor.

Hoppning och markarbete
Under en vecka får du två lektioner per dag 
i en liten grupp, 1-4 personer. Det kommer 
att vara mycket markarbete blandat med 
banhoppningsövningar. Hästarna är utbil-
dade upp till lätt/medelsvår nivå i dressyr 
och 130 cm i hoppning. Du får hoppa på 
den nivå som känns bra för dig.

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.

Du bor i gårdens gästhus eller i ett gäst-
rum i parets hus. 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, ca 12 100 SEK, 
10 500 NOK, 1400 EUR

NYHET!Budapest
Du behöver inte åka ända till USA för 
att få vara cowboy. Utan det räcker med 
några timmars flygresa och du kan ta på 
dig westernbootsen och svinga dig upp 
på en fin quarterhäst. 

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 dör-
rarna för utländska ridgäster. 

Det sparas inte på något för att gäs-
ter och hästar ska må bra och trivas.

Härlig ranchvecka 
Ida som älskar hästar och arbetar som  
ekonomichef i Sverige kom hit som gäst 
för två år sen och blev helt såld. Nu bor 
hon stora delar av året på ranchen och har 
hjälpt till att göra den till det varma, roliga, 

professionella westernställe som det är idag. 
En stor fördel med westernridning är att 

man rider i bekväma westernsadlar på coola 
hästar. En något så när vältränad, orädd per-
son kan ut och galoppera redan första dagen. 
Sen för att bli riktigt duktig så krävs det ju 
oändligt med träning som inom alla spor-
ter. Här kan även du som redan är en aktiv 
westernryttare få kvalificerad träning.

Veckan är flexibel, träning varvas med 
härliga uteritter. De fina sandvägarna in-
bjuder till långa galopper.

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: 7 nätter, 6 dagars ridning, 
från 6 800 SEK, 5 900 NOK, 745 EUR

Weekend eller kortvecka 
För dig som inte har så mycket 
ledig tid kan en weekend eller 
kortvecka vara ett bra alterna-
tiv. Läs mer på hastsportresor.se

western/hoppning          Ungern/USA

Australien
Uppe i Snowy Mountains, långt ifrån 
civilisationen kan du rida på stockhorses 
(liknande quarterhästar) och fullblod.  
Vårt värdpar, Roslyn och John bor på en 
1000 hektar stor ranch mitt ute i vildmar-
ken. Efter en superb välkomstmiddag ger 
du dig av på det stora äventyret. 

Ridning i Snowy Mountains
Under fem dagar rider ni uppe i bergen. 
Det är otroligt vackert med de grästäckta 
bergen och de stora vidderna. Ni rider inte 
på led utan John föredrar att man rider som 
ett kavalleri, dvs i bredd. På detta sätt får 
alla uppleva de fantastiska vyerna istället 
för en hästbak. Ser du något spännande är 
det bara att galoppera iväg och utforska.

Ritten går över många fiskerika floder och 
ni besöker gamla guldgruvor där många 
hittat och förlorat stora rikedomar. 

Du kommer förmodligen också att träffa 
på någon hjord av vildhästar som håller till 
i bergen. Under sex dagar tillryggalägger du 
ca 160 km på hästryggen.

På kvällen efter att ni slagit läger samlas 
ni runt den traditionella lägerelden och dis-
kuterar dagens och tidigare års spännande 
upplevelser.
Pris: 6 nätter, 5 dagars ridning, ca 13 700 SEK, 
11 900 NOK, 1 595 EUR

Bosnien
Bosnien har blivit mer och mer populärt 
bland äventyrare och skidåkare som 
vill uppleva en av de få oexploaterade 
delarna av alperna. Det är fantastiskt 
vackert uppe på Kupresplatån med  
ett närapå öppet landskap, magnifika 
skogar, fjällsjöar och floder, ett eldorado 
för naturälskare.

Detta är perfekt för dig som vill 
upptäcka något nytt och gillar fartfylld 
ridning. Det är allt annat än lyxigt, men 
även om standarden är enkel så får du 
uppleva äktheten och värmen hos ditt 
värdpar. 

Det bosniska köket är mycket gott 
och har influenser från medelhavslän-
derna. Det finns också utmärkta lokala 
viner då klimatet lämpar sig väl för att 
odla vindruvor. 

Fartfylld ridvecka
Du rider på pigga arabiska fullblod, lipiz-
zaner eller fullblodskorsningar, så det är bra  
om du är säker i sadeln. Ridningen är snabb 
och okomplicerad, ingen bryr sig om din 
ridstil, bara du känner dig trygg och gillar 
när det går undan. Ridningen planeras dag 
för dag och utgår helt från dina önskemål. 
Målet är att du ska trivas så bra att du blir 
en ständigt återkommande gäst.

Galopp och skidåkning
Under januari och februari kan du kombi-
nera skidåkning och ridning. Hyrskidor och 
instruktion (om du vill) ingår. 

Du bestämmer själv när du vill rida och 
när du vill åka skidor, snacka om optimal 
vinterresa.
Pris: 7 nätter, 6 dagars ridning/skidåkning, från 
6 400 SEK, 5 500 NOK, 700 EUR

NYHET!

På följande sidor hittar du fler resmål där du rider i westernsadel på westernskolade hästar: Argentina, Australien 15,  
Bulgarien, Cypern 16, Costa Rica, Ecuador 17, Italien 23, Kanada 25, Kirgizistan 26, Mexiko 28, Spanien 34, USA 41, Österrike 42

NYHET!

Argentina/Australien/Bosnien                långritt



Apriltsi
I den centrala delen av Balkanbergen ligger byn Apriltsi  
som är vår bas. Här slutar asfalten och hjulspår leder vidare 
uppåt i bergen där upplevelserna väntar. Ditt värdpar Reni 
och Torshko har sitt pensionat i byn. Hästarna är pigga öst-
bulgariska halvblod och korsningar med arabiskt fullblod  
(ca 160 cm) och du rider i westernsadel.

Långritt över Balkanbergen
Långritten kombinerar Apriltsis praktfulla 
läge med ridning över två bergskedjor med 
övernattningar på vägen. Här finns flora och 
fauna som du inte hittar någon annanstans.

Första och sista natten bor du i Apriltsi 
och övriga nätter i olika bergsstugor. Ni rider 
från byn upp över bergskedjan och genom 
byn Kalofer. Vidare genom Rosornas dal 
till Balkanbergens lillebror, Sredna Gora. 
Långritten är en äventyrlig ritt, som tar häst 
och ryttare långt, långt bort. 

Du rider 6-8 timmar per dag. I mitten av 
veckan övernattar ni två nätter i samma 
bergsstuga. Då får du en dag med mycket 
galopp på de fantastiska ängarna som lig-
ger öde på toppen av berget. På denna ritt 
kommer du till platser som är få förunnat.

De ”sjungande klipporna”
I den ostliga delen av Balkanbergens natio-
nalpark ligger ett reservat på 1700 hektar. 
Här finns ett rikt djurliv med björn, örn, 
vildsvin och lodjur. 

Ridningen är mycket varierad gällande både 
terräng och tempo. Ritten inleds och avslutas 
i Apriltsi men däremellan bor du på små 
pensionat och i bergsstugor utefter vägen. 
Blåser det då ni passerar de häftiga klipporna 
kommer ni att höra dem sjunga. Denna 
naturupplevelse kommer du minnas länge. 

Ridning i Apriltsi
Denna ridvecka erbjuder varierad ridning i 
en liten grupp (2-8 pers). Du bor på pensio- 
nat i byn. Härifrån finns många naturliga 
långrittsmål som t ex Maragidik och Vidima

 
vattenfallet, ett litet kloster eller charmiga 
små bergsbyar. Under varje dagsritt finns 
det flera sträckor väl lämpade för galopp.  
Du rider upp till 30 km per dag (ca 4 tim). 
Detta är en trevlig och upplevelserik vecka. 
Pris: 7 nätter, 6 dagars ridning, från 6 500 SEK, 
5 700 NOK, 720 EUR

Reni och Torshko anordnar även Mount Botev 
långritt, Ridning & Spa i Rosornas dal, Pano-
rama långritt och Familj & äventyr i Rosornas 
dal. Läs om dem på hastsportresor.se

”Fantastisk mye og god mat. Variert og 
fantastisk ridning med god blanding av 
de ulike gangartene. Vi avsluttet ofte 
med noen friske galopper, noe vi satte 
stor pris på. Reiser gjerne tilbake!”   

Siri Marie Gundersen
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långritt          Bulgarien/Cypern

NYHET!Cypern
Det varma välkomnandet plus den mak-
liga takten i vardagen gör att Cypern blir 
en omedelbar favorit. Ön är ett riktigt 
paradis för botanister, målare, fotografer, 
seglare, vandrare, cyklister och naturligt-
vis ryttare. 

Ridning genom detta fridfulla landskap 
som domineras av åkrar och böljande 
kullar och gästfriheten hos lokalbefolk-
ningen ger en fantastisk upplevelse.

Ridning på Afrodites ö 
Schweiziska Marisa har tillsammans med sin 
man ett antal eleganta lägenheter med pool. 
Här bor du mycket bekvämt med utsikt 
över den lilla byn. 

Du serveras frukost och god cypriotisk 
mat på parets restaurang.

Varje dag skjutsas du till stallet för en två-
timmars uteritt. Du rider genom odlingar 
av apelsin, citron och grapefrukt. Olivträd 
och johannesbröd trivs på landsbygden och 
bergen är täckta av doftande vild lavendel 
och oregano. 

Utöver ridning kan du cykla (finns även 
med svensk guide), vandra (guide tillval), 
yoga, få massage eller åka ut på dagsturer 
med lokala fiskare. Eller varför inte koppla 
av med sol och bad, den närmaste stranden 
är mindre än tio minuters bilresa bort. 

Hit kan du med fördel åka året runt då 
ön har medelhavsklimat med torra somrar 
och milda vintrar. 

Många semestrande nordbor firar jul-
afton med ett dopp i havet.
Pris: 7 nätter, 6 dagars ridning, från 6 400 SEK, 
5 600 NOK, 710 EUR

Tropisk långritt genom byar 
och längs stränder 
Tina har satt ihop en fantastisk långritt.  
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 ald-
rig. Längs vägen kan du se världens största 
sköldpaddor, papegojor, tjattrande 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.
Pris: 8 nätter, 7 dagars ridning, ca 12 900 SEK, 
11200 NOK, 1 500 EUR

Vulkan, djungel och  
paradisstränder  
Följ med på ditt livs äventyr. Tina bjuder 
på en ridupplevelse utöver det vanliga. 
Från San José körs du till ett häftigt hotell 
med flera pooler uppvärmda av regionens 
aktiva vulkan.Följande natt sover ni på en 
bergstopp mitt framför vulkanen. Sen sitter 
ni upp i sadeln och rider längs vulkansjön 
och upp i «molnskogen» med ett helt annat 
klimat och växtlighet. Vidare ut till kusten 

med läcker middag på stranden. På nya 
hästar rider ni genom små byar, över berg 
och ut till den populära Tamarindo beach. 
Ritten går söderut med härliga utsikter och 
fantastiska strandgalopper. Vilken kom-
plett långritt och minne för livet.
Pris 12 nätter, 8 dagars ridning, ca 18 900 SEK, 
16 400 NOK, 2 200 EUR

Ecuador
Ecuador är unikt, trots sin ringa storlek 
finns här både Amazonfloden med sin 
regnskogsvegetation, indiankultur, färg-
granna marknader (40% är indianer) och 
sist men inte minst Galapagosöarna, 
med sina tama sjölejon. Engelskan Sally  
har lyckats hitta fascinerande ritter under 
sina tio år på hästryggen i Ecuador.

Cotopaxi äventyrsritt
Du blir hämtad i Quito och rider direkt ut 
i de djupa och frodiga dalarna med de im-
ponerande Anderna i bakgrunden. Ritten 
går söderut och på kvällen väntar en härlig 
fyrarätters måltid och du övernattar på en 
vacker hacienda. Därefter följs den gamla 
Incaleden och ni närmar er Cotopaxi, värl-

dens högsta aktiva vulkan. Underlaget är  
plant och mjukt och lämpar sig för långa  
galopper. Sedan blir det ytterligare en fart- 
fylld dag när ni rider genom dalen på  
”Avenue of Volcanoes”. Vid dagens slut bjuds  
ni på en excellent middag och övernattning 
på en vacker 1600-tals hacienda. Ritten går 
vidare över ofantliga vidder och till områ-
den dit väldigt få personer lyckas ta sig. 

Detta är en fantastiskt omväxlande och 
spännande ritt som du sent glömmer.
Pris: 7 nätter, 7 dagars ridning, ca 13 700 SEK, 
11 900 NOK, 1 595 EUR

Sally erbjuder även ritter mellan Ecuadors 
historiska haciendor, se hastsportresor.se 

Tillval – Galapagosöarna och  
Amazonas djungel
Ring oss för mer detaljerad information.

Ökenritt och härliga stränder
Din guide heter Linda och kommer från 
Nya Zeeland. Hon fastnade för Dahabs  

avslappnade livsstil och har bosatt sig här.  
Hon ansvarar för ridningen och hästarna. 
Du rider på ädla arabkorsningar (ca 145-
155 cm).

Under veckan kommer du att rida på 
stränderna, till den världskända  dykplat-
sen Blue Hole, där du kan snorkla och se 
massor av färgglada fiskar, och ut i öknen. 

En av ökenritterna går till en by där du 
bjuds på en beduinmiddag. Här kan du sova 
kvar och njuta av den gnistrande stjärn-
himlen, det blir ett oförglömligt minne.

Du rider blandat halv- och heldagsritter 
så det finns gott om tid att snorkla, slappa 
och bada också.

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.
Pris: 7 nätter, 6 dagars ridning, från 5 500 SEK, 
4 800 NOK, 605 EUR

Sharm el Sheik
Den lilla kustorten Dahab har ett fantas-
tiskt läge direkt vid Röda Havet. Det 
vackra turkosblå havet och de skiftande 
kullarna från Sinaiöknen utgör en vacker 
bild. Dahab är fortfarande en liten och 
lugn turistort utan stora hotellkomplex.  
Här finns några av världens bästa korall- 
rev. Reven är en dröm av färger och vibre- 
rar av liv. När du snorklar eller dyker känns 
det som du är i en helt annan värld.

Du bor bra på ett mysigt hotell med 
stor pool, restaurang, yogastudio och 
egen strand endast ett par minuters 
promenad från restauranger, caféer och 
shopping.

Costa Rica
Costa Rica är känt för sin vackra natur 
och sitt vänliga folk. Just dess skönhet 
och varma klimat fick Tina från Sverige 
att flytta hit. Hon är din guide och du 
rider på hennes trevliga criollos, argen-
tinska boskapshästar.

NYHET!

Costa Rica/Ecuador/Egypten                                   långritt
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långritt Estland/Frankrike

Muhu Island 
I ensam majestät vid en vacker havs-
vik hittar du denna pärla. Redan 1227 
byggdes denna herrgård av baltiska 
adelsmän. Under 90-talet renoverades 
den till ett litet exklusivt hotell med 
spafaciliteter.

Lyxweekend med ridning & spa 
Du välkomnas med ett glas mousserande 
vin och en gourmetmåltid. Sover gott  
gör du självklart i din fina svit. Efter cham-
pagnefrukost med nygräddat bröd, skjutsas 
du till ett närbeläget stuteri med mer än 

”Väldigt fint boende med supermat, 
det kryddat med härliga ridturer i högt 
gräs, vatten och en sväng till havet för 
badning med hästarna kan man inte 
vara annat en nöjd med!”    

Josefin Johansson

Kohala 
Mika från Finland och Karin välkomnar 
dig till sin herrgård från 1875. Här finns 
många mysiga rum att umgås i samt en 
bar förstås, är den obemannad är det 
bara att skriva upp vad du tar. I stallet 
står ett tjugotal islandshästar och varje 
år föds nya söta föl. 

Herrgårdsweekend till islandshäst
Du bjuds på välkomstlunch och rider sen 
ut i två timmar. Sedan väntar en god trerät-

ters middag. Morgonen därpå rider ni iväg 
på en fyratimmarsritt med avbrott för en 
varm picknick. Ridvägarna är fantastiska 
och närapå oändliga. Följande dagsritt är 
härligt lång och havsluften tar på krafterna 
så en och annan somnar nog tidigt.
Pris: 3 nätter, 3 dagars ridning, ca 5200 SEK, 
4500 NOK, 570 EUR

Veckoritt längs inland och kust
Veckan inleds med ridning i närheten av 
herrgården. Sen rider ni iväg till havet, är 
det fint väder kan ni passa på att bada. Föl-
jande dagar rider ni över vidsträckta ängar 
och genom vackra skogar. Väl hemma bjuds 
det på god mat. Under veckan besöks Rakvere 
 en stad med mycket kultur och butiker. 

Under dessa dagar får ni uppleva mycket 
ridning på glada och framåt hästar.
Pris: 6 nätter, 5 dagars ridning, ca 8 700 SEK, 
7 500 NOK, 960 EUR

”Bland den godaste och mest väl-
lagade mat jag har ätit... och jag är 
inte helt lättflirtad, toppklass!  
Helhetsintrycket är: Top of the line.”             

Sofia Tengvall

100 hästar av rasen klepper (145-155 cm). 
Du rider en heldagsritt med avbrott för en 
trevlig picknick. Följande dag rider du först 
tre timmar och får sedan massage. 

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 6 100 SEK, 
5 300 NOK, 670 EUR 

Auvergne
Bo på slott i Auvergne. Brittiska Cathy 
med familj välkomnar dig till sitt vackra 
lilla slott utanför Lyon. Cathy vill ge sina  
gäster det som hon själv skulle vilja få  
ut av en perfekt ridresa. Vilket är mycket 

och fartfylld ridning på fina hästar läm- 
pade för erfarna ryttare. Samt ett 
bekvämt boende, god mat och vin i en 
hemtrevlig miljö. 

De ständigt återkommande ryttarna 
bekräftar att hon verkligen lyckas.

Slottsritt i Auvergne
Denna region i Frankrike ”Haute-Loire” med 
stora skogar och öppna betesmarker, ravi-
ner och floder är välkänt för sin fina ridter-
räng. Det finns knappast någon väg där inte 
hästarna kan ta sig fram och det finns inga 
staket som hindrar ens väg. 

Du rider 4-7 timmar per dag i ett högt 
tempo på fina franska och holländska halv-
blod. Måltiderna tillagas av lokala råvaror 

och består av läckra regionala specialiteter, 
vilket underlättas av detta områdes rika 
gastronomiska historia. Hit kommer du 
vilja återvända.
Pris: 6 nätter, 5 dagars ridning, ca 9 900 SEK, 
8 600 NOK, 1095 EUR

NYHET!

Provence
Provence för tankarna till vin- och oliv-
odlingar. Här har Didier haft långritter  
sedan 1987. Det som inte Didier vet om 
Provence’ natur, kultur och ridvägar är  
inte värt att veta. Hästarna är spanska 
hästar korsade med arabiska fullblod, 
som är specialtränade för långritt.

Provence till Camargue
Ritten 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 strandgalopper 
markerar slutet på denna omväxlande ritt.
Pris: 6 nätter, 5 dagars ridning, ca 11 800 SEK, 
10 200 NOK, 1 300 EUR 

Luberon & Colorado Provencale
Välkommen till en ritt genom det ”äkta” 
Provence. Livet är lugnt och rofyllt i ett 
vackert och tidslöst landskap. 

Härliga picknicks med kallskuret och 
vin delar av dagen. Du färdas genom vin-
gårdar och utforskar vackra medeltidsbyar 

med fantastiska slott och kulturminnen.  
På kvällarna har Didier valt ut charmiga 
värdshus, flera av dem med pool, där du 

kan slappna av och ha en härlig kväll.  
Denna ritt passar dig som vill njuta av  
livets goda till häst.
Pris: 5 nätter, 4 dagars ridning, ca 9 100 SEK, 
7 800 NOK, 1 000 EUR 

Du kan även välja långtitten Cezanne långritt, 
Luberon till övre Provence m fl. Läs dag för dag 
program på hastsportresor.se.

”Underbar guide, Bruno, var rädda om 
honom! Tog hand om och lyssnade på 
alla. Fantastiska vyer och galopper. 
Allt var bra, detta var femte långritten 
jag gör och denna var outstanding.”    

Eva Blomqvist

Bordeaux & Loire
Din värd Pierre, som tidigare var jockey, 
är otroligt mån om både sina gäster och 
hästar. Han leder alla sina ritter själv 
och är ett av våra ridcenter dit ryttare 
återkommer inte bara en gång utan år 
efter år. För honom är varje gäst speciell 
så han har fått många nya vänner från 
Sverige, Norge och Finland.

Vinritt i Bordeaux
Följ med på en långritt runt Bordeaux, 
världens vinhuvudstad. Hästar och ryttare 
tar färjan över floden för att se fortet Blaye.  
Ritten fortsätter genom vingårdar och du 
får njuta av många galopper. Vid lunch-
tid bjuds det på härlig picknick och prov-
smakning av vin. Turen tar dig förbi många 
vackra slott och du bor på hotell och vin-
gårdar. Denna ritt ger en härlig eftersmak.

Paris – Versailles
Paris närbelägna landsbygd är så full av his-
toria, kultur och vacker arkitektur. 

Ritten 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”. Det 
fantastiska klostret ”Vaux-de-Cernay” finns 
också med på programmet. Tänk att Paris 
är så mycket mer än Eiffeltornet!

Slotten i Loire
Skimrande floder, vackra slott, medeltida 
städer och gott vin gör denna ritt excep-
tionellt trevlig. Att de franska kungarna 
hellre bodde vid Loire än i Paris kommer 
du att förstå under rundturerna på slotten.
Att hitta bildsköna picknickplatser är lätt 

och luncherna blir ofta långa, beroende på 
såväl den goda maten som vinet, och den 
avslappnade stämningen.
Pris: 7 nätter, 6 dagars ridning, från 13 200 SEK, 
11 400 NOK, 1 460 EUR

Förutom dessa ritter kan du välja mellan Strandritt 
i Medoc, Black Perigord och nyheten Konungarnas 
dal. Läs dag för dag program på hastsportresor.se

”Pierre och Sarah är helt fantastiska. 
Underbara mot sina gäster och hästar! 
Veckan gick alldeles för snabbt, jag 
hade velat stanna kvar och ridit vidare 
med dem på Cognacsturen.”    

Johanna Stjerndahl

Frankrike                             långritt



Sligo
Har du en dröm om att få galoppera i 
full fart på havsbotten ut till en ö? Det är 
lågvatten och underlaget är perfekt så du 
behöver inte oroa dig för hål och ojämn-
heter. På vägen passerar du solande  
sälar. Ön är obebodd så du kan låta din 
häst beta och själv njuta av en god pick-
nick. Kom och förverkliga din dröm hos 
Ursula och Raymond.

Långritt vid havet
Nytt för i år är att du kommer att bo på 
ett charmigt spahotell direkt vid havet.  
Efter ridningen kan du beställa massage eller 
olika skönhetsbehandlingar eller bara ta en 

lugn simtur i poolen. Vissa kvällar bjuds 
det på levande musik i en av barerna. 

Här äter du alla middagar och det bjuds 
ofta på havets läckerheter. Denna del av  
Irland är vild och vacker och varje dag bju-
der på nya spännande äventyr. Du rider 
4-6 timmar per dag i ett friskt tempo. 

Vissa dagar har du picknicklunch och  
andra dagar stannar du till vid en mysig pub. 

Du kan välja mellan ett fyrtiotal häs-
tar, det är irländska halvblod, fullblod och 
ponnyer. Alla hästarna är pigga och glada 
och älskar att sträcka ut i galopp längs  
de långa stränderna. Galopperna längs de  
kilometerlånga stränderna är något som all-
tid stannar i ditt minne.
Pris: 6 nätter, 5 dagars ridning, ca 10 000 SEK, 
8 700 NOK, 1105 EUR

Clare
Nicola och Bertie hälsar dig välkommen till 
sin fina 1700-talsgård. Här får du en god 
middag och kan sen njuta av en Irish  
Coffee framför brasan. Hästarna är främst 
pigga hästar av cobtyp, 145-155 cm.

Slott och klosterruiner
Årets nyhet är en kortare långritt där du rider 
och besöker Portumna Castle, tar hästarna 
för en god lunch till Williamstad House 
och åker båt till Holy Island för att besöka 
en av Irlands viktigaste klosterruiner. 

Denna ritt kombinerar bra ridning med 
kultur och såklart god mat och dryck.
Pris: 5 nätter, 4 dagars ridning, ca 8 000 SEK, 
6 900 NOK, 885 EUR

Galway – Clare långritt 
Ritten går upp över Slieve Aughtybergen 
med fascinerande vyer över de majestätiska 

Lough Derg och floden Shannon. Du rider 
till ”Glandaria” (kungarnas dal), en stor grön-
skande dal vid floden Shannon.

Härnäst utforskas Burren, ett månlik-
nande landskap med en otrolig fauna och 
flora. Den sista dagen ser ni Atlanten med 
de kända Aranöarna och Connemarabergen 
i bakgrunden.

Vid lunchtid avnjuts en god picknick 
och på kvällen efter 4-6 timmar i sadeln 
är det skönt att bjudas på en god trerätters-
middag. 

Du bor några nätter på ridcentret och  
några nätter på små trevliga pensionat. 
Detta är en fartfylld och omväxlande ritt.
Pris: 7 nätter, 6 dagars ridning, från 9 800 SEK, 
8 500 NOK, 1 080 EUR

Jaktstuga med stall
Hos Nicola och Bertie kan du även hyra en 
jaktstuga med hästar. Du kan rida när, var 
och hur länge du vill. 

Kreta
Turkosblått hav, olivodlingar, god grekisk 
mat, charmiga vitkalkade byar och gäst-
vänliga öbor, vad mer kan man begära? 
Här har holländskan Sabine och Manolis 
byggt upp ett mysigt hotell med pool 
och ridcenter. Hästarna är halvblod, det 
finns också två söta welshponnyer.

Rajasthan
Rajasthan – kungarnas land – är annor-
lunda mot resten av Indien. Det är gles-
befolkat och stora delar består av öken.

Här är det människorna som ger färg 
åt landskapet. Idag är alla kungadömen  

avskaffade. Många kung-
liga familjer använder sina 
palats som hotell precis 
som din värd prins Sidd-
hart Singh. Kändisar som 
Madonna har åkt hit på 
ridresa. Siddhart föder upp 
marwarihästar, Rajasthans 
stolthet, med mycket arab-

blod i ådrorna. som bjuder glatt framåt.
Han har varit och besökt oss i Sverige 

flera gånger och älskar att få visa oss 
nordbor sin fantastiska del av Indien. 

Lassithi långritt – från berg till hav
Långritten inleds med en spektakulär klätt-
ring från 0 till 1100 m ö h längs gamla 
åsnevägar. Väl uppe på Lassithiplatån bär 
det av i full galopp. Därefter går ritten över 

Diktibergen söderut. Ni passerar byar med 
vitkalkade hus, oliv- och apelsinlundar.  
På sluttningarna ligger vingårdar och bor-
gar. När ni når kusten får ni sträcka ut i en 

härlig galopp längs stranden och eventuellt 
simma med hästarna. På kvällen bjuds det 
på färsk fisk med ett gott vitt vin till. 

Du bor fem nätter på ridcentret och två 
nätter på hotell efter vägen. På denna lång-
ritt kan du välja mellan att rida i grupp 
med guide eller på egen hand.

Panorama långritt 
Om du vill kan du bo på det fina lilla  
hotellet hela veckan. Varje dag ger ni er  
av på ritter åt olika håll. Du sitter tre till 
fem timmar (totalt 23 timmar) i sadeln.

Detta program är mycket flexibelt, du 
kan komma vilken veckodag du vill. 

Aktiv solsemester
Är ni en familj där inte alla rider är detta 
program perfekt. 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 5 100 SEK, 
4 400 NOK, 560 EUR

Maharajepalats och ridning
Från flygplatsen i Jodhpur skjutsas ni hem 
till Siddhart och välkomnas som gäst i hans 
palats (hotell). Alla rum är eleganta och 
unikt smyckade och på innergården finns 
en vacker pool. Palatset har varit i familjens 
ägo ända sedan 1622. 

Här bor du hela veckan och rider olika 
innehållsrika ritter. Perfekt att ha det lyxigt 
och bekvämt samtidigt som du lär känna 
ett mycket annorlunda land och dess kultur 
på bästa sätt, till häst.

Pris: 7 nätter, 5 dagars ridning, ca 10 800 SEK, 
9 800 NOK, 1 215 EUR

Hästsafari i Rajasthan
Du blir mött på flygplatsen. Efter en god 
natt på palatset inleds ritten genom omväx-
lande jordbruksbygd och halvöken. Öknen 
står i skarp kontrast mot bybornas färg-
glada kläder.

Turister är ovanliga här så du välkom-
nas glatt till byarna. På lunchen serveras 
det varm mat vid dukade bord, ofta vid ett  
vattendrag. Det är spännande att se när 
stora hjordar av kameler eller getter kom-
mer för att dricka. 

Efter bra ridning får du njuta av de lyxiga 
tvårumstälten, riktiga sängar och separat  

badrum med dusch och spoltoalett. Det är 
härligt att sitta i mörkret med levande ljus 
och njuta av mat och trevligt sällskap. Du 
rider i en stor cirkel så lägret flyttas var dag.

Efter den upplevelserika ritten återvän-
der ni till New Delhi för att besöka det 
världsberömda Taj Mahal. Det vill säga en 
perfekt avslutning på en fantastisk resa. 
Pris: 9 nätter, 6 dagars ridning, ca 18 500 SEK, 
16 800 NOK, 2 075 EUR

”Detta är nära vad man kan kalla paradi-
set på jorden. Boendet, maten, hästarna, 
atmosfären. Allt smälter samman till en 
helhet som gör en lugn och harmonisk.”   

Sonja och Leif Hellström

”Det var otroligt intressant när vi 
stannade för lunch hos olika familjer. 
Dessutom var hästar, mat, boende och 
service perfekt. En helt enkelt fantas-
tisk resa!”   Sigbritt ”Sigge” Mattsson
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långritt Grekland/Indien

Från söder till norr
Detta är en ny fantastisk långritt som tar 
dig över Islands högfjäll från söder till norr. 
Du rider över fjäll och lavor och övernattar 
på Hveravellir med sina heta källor. 

Efter fjället möts du av en grönskande 
dal och det glittrande havet. Denna tur  
avslutas med en galopp längs stranden.
Pris: 8 nätter, 7 dagars ridning, ca 16 700 SEK, 
14 500 NOK, 1 850 EUR

Landmannalaugar
Denna ritt passar dig som vill uppleva  
något storslaget. 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 en strapats för dig som provat på 
det mesta. Alla ryttare har 2-3 hästar var.

Så fort den du rider är trött byter du  
häst, detta för att kunna färdas långa  
sträckor varje dag. Den första och sista  
natten bor du  bekvämt på ridcentret och 
övriga nätter i fjällstugor. 
Pris: 7 nätter, 6 dagars ridning, ca 14 800 SEK, 
12 800 NOK, 1 640 EUR

Kari och Gunnar har även kortveckor med 
mycket riding. Läs mer på hastsportresor.se

Island
Träffa två av Islands mest hängivna uppfödare. Kari, som är norska, och Gunnar, har 
mer än 90 hästar av hög kvalitet. De är verkligen måna om att du ska få en fantastisk 
upplevelse till häst. Är du en rutinerad ryttare som vill uppleva det bästa från Island bör 
du välja en av dessa ritter. Antal ryttare är max 14 vilket är färre än normalt. 

NYHET!

NYHET!

NYHET!

Irland/Island                           långritt



Israel
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 kom-
binera sina två passioner, ridning och 
sitt vackra och fascinerande land, Israel. 

På sina noga genomtänkta långritter 
möter han människor från olika konti-
nenter och kulturer och han älskar att se 
hur de sammanförs via sin gemensamma 
kärlek till hästar och ridning.

Israel runt
Israel är bibelns land med en unik historia 
ristad i vackra landskap. Följ med på en ritt 

där du får uppleva många av Israels spän- 
nande platser såsom Nasaret, Jerusalem,  
Galileen, Jordanfloden och Genesarets sjö. 
Du får även utforska öknen och bestiga 
berget där den majestätiska fästningen  
Masada är belägen. 

Du bor mycket bekvämt förutom en natt 
i tält och bjuds på läckra inhemska måltider. 
Veckan avslutas med en välgörande lerin-
packning vid Döda havet och ett dopp i dess 
helande vatten. Denna resa är oförglömlig!
Pris: 8 nätter, 5 dagars ridning, ca 19 600 SEK, 
17 000 NOK, 2 280 EUR

Övre Galileen
Det bergiga landskapet i norra Israel anses 
av många vara det vackraste området i Israel.  
I detta område har många både historiska 
och bibliska händelser utspelat sig. Denna ritt 
är fullspäckad med intensiv ridning genom  
de fantastiska landskapen, Menashe stäppen, 
bergskedjan Carmel och dalen Jezreel. 

Du får möjlighet att utforska arkeologiska 
platser och naturens underverk som det är få 
förunnat att uppleva. Även på denna ritt är 
boende och mat av hög standard.
Pris: 6 nätter, 5 dagars ridning, ca 12 300 SEK, 
10 600 NOK, 1 425 EUR

Följ med Teresia på Israel runt med VIP-
rabatt den 27 april - 5 maj 2013.

NYHET!

Medelhavsritt
Varje dag utforskar du en ny del av national- 
parken. Ritten går genom olivodlingar, över 
mjukt rundade berg och ut till den vilda och 
vackra kusten. Du passerar charmiga medel- 
tida byar och ser lokalbefolkningen som 
skördar vin eller plockar oliver. Din guide 
delar gärna med sig av sin kunskap om regio-

nen. 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 i en hemtrevlig miljö.
Pris: 7 nätter, 5 dagars ridning, ca 8 000 SEK, 
6 900 NOK, 880 EUR

Cilento långritt  
Några få datum har du chans att få följa 
med på en äventyrsfylld långritt där du  
byter boende. Läs mer på hastsportresor.se

”En mycket fin gård i härliga omgiv-
ningar. Härlig personal. Underbara 
hästar. God mat och skön pool.”    

Jenny Viklund

Neapel
Mitt i den vackra nationalparken Cilento 
är du välkommen till en familjär lantegen- 
dom. Gino och hans familj är alla invol- 

verade i gården där det 
produceras olivolja, vin, 
salami och getost.  
Mat är viktigt för familjen 
och köket har nyligen 
nominerats till Michelin- 
guiden. Läget är fantas- 

tiskt med vild natur och närheten till havet. 
Du rider på pigga italienska halvblod. 
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långritt Israel/Italien

Sicilien
Mark har valt att bosätta sig på Sicilien, 
denna vilda och otroligt vackra ö.  
Mark, tidigare racerförare, sadlade om 
och renoverade en gård 2500 m över 
havet i Madoniebergen. Läget är extra-
ordinärt i en bördig dal med en spekta- 
kulär vy över bergstopparna. 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. 
Hans gästfrihet och omtanke saknar grän-
ser. Han har lagt upp ett veckoprogram  
där du på hästryggen får uppleva och se det 
bästa i hans nya hemland. Hästarna är en 
blandad kompott av andalusier, haflinger 
och olika lokala korsningar. De är alltid pigga 
på en galopp och totalt orädda för allt som 
kan träffas på under ritterna. Luncher och 
middagar intas oftast på små restauranger, 
som är utvalda på grund av sitt vackra läge, 
trevliga ägare eller skickliga kock. 

I mitten av veckan spenderar ni en heldag  
i Palermo, Siciliens huvudstad. Ni besöker 

olika marknader och sevärdheter och prov-
smakar några typiska lokala specialiteter.

Den sista kvällen bjuds ni på BBQ på 
terrassen (om vädret tillåter) med utsikt 
över Gurfadalen. Efter en tidig frukost  
beger ni er ut på en kort avskedsritt innan 
det är dags att lämna denna sagoö.
Pris: 7 nätter, 5 dagars ridning, ca 8 000 SEK, 
6 900 NOK, 880 EUR

Florens
Vårt ridcenter är beläget mitt i typisk tos-
cansk landsbygd bland olivlundar och 
vingårdar. Här har din värd och western-
tränare Franco tagit emot ridgäster i 
20 år. Det finns ca 30 hästar, de flesta är 
av italiensk härkomst och rids i wes-
ternstil. 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 tredagars lång-
ritt, du kan välja mellan följande två ritter.

Vingårdar och olivlundar
Ni rider genom den vackra byn Vetrice, 
vidare längs Sievefloden och genom byn 
Rufina, berömd för sina viner. Därefter 
upp på toppen av bergsområdet med ena-
stående utsikt över Chiantidalen. På kväl-
larna bor och äter ni bra på en mysig gård.

Ritten tillbaka på fredagen går genom ett 
landskap som är opåverkat av massturism 
men rikt på trevliga upplevelser.

Bland kloster och slott
Ritten går förbi Selvapianas Chiantivin-
gårdar, det vackra slottet Nippozzano och 
slottet Ristonchi. Sen vidare upp till Monte 
Secchieta med spektakulära vyer. Efter en 
picknicklunch besöks klostret Vallombrosa 
från år 1008 med sina konstskatter.

På lördagen efter frukost tar ni farväl av 
alla nya vänner, både två och fyrbenta.

Ranchvecka
Du kan även välja att bo hela veckan på 
gården och rida 12 eller 18 timmar. Western-
lektioner varvas med uteritter. Det är ett 
flexibelt program där du även kan lägga in 
utflykter till t ex Florens.
Pris: 7 nätter, 6 dagars ridning, från 5 200 SEK, 
4 500 NOK, 570 EUR

”Bra lektioner, underbara uteritter i den 
toscanska naturen. 10 poäng av 10 
möjliga. Levde väl upp till förväntning-
arna.”   Christer Paulsson

”Fantastisk service, mat, vin og hester. 
Anbefales. Svart Godt, Aldri spist så 
godt.”    Anders Kyvik og  

Erle Merete Dahl Lunde

Toscana/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 dels används till att producera 
olivolja och vin på, dels till att föda upp 
hästar. Hästarna är främst angloaraber,
en elegant häst som är utmärkt för både 
hoppning och dressyr. De är även mycket 
uthålliga och klarar av långa galopper 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. 

Dressyr, hoppning och uteritt
Efter en riklig toscansk frukost har du mas-
sor av energi. Sen väljer du själv om du vill 
rida två lektioner per dag eller rida ut på en 
längre ritt. Kanske väljer du tre dagars uteritt 
och tre dagars lektioner?

Det finns en fin utebana med vacker utsikt, 
bara den gör att du blir mer avslappnad. 

Lektionerna är från nybörjare till medel- 
goda ryttare. Här fokuseras det på balans och  

harmoni mellan häst och ryttare, kan liknas 
vid dressyren för den som vill tävla fälttäv-
lan. Även hopplektionerna är på denna nivå, 
med hinder upp till 1 m. I slutet av veckan 
kan du hoppa en hel bana på lämplig höjd. 

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 10 100 SEK, 
8 700 NOK, 1 110 EUR

Italien                                         långritt



Saskatchewan
Denna kanadensiska ranch 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 också ranchen till liv. 

Här har du chans att få uppleva ett verkligt ranchäventyr. Du rider på välutbildade 
quarterhästar, appaloosa och painthästar.

Cowboy på ”working cattle ranch”
Livet här följer 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. 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 lek-
tioner 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. Lun-
chen består av medhavda smörgåspaket i 
sadelväskorna, så till middagen är det gott 

med ett rejält mål mat. Alla samlas kring 
matbordet och det blir mycket skratt och 
diskussioner om dagens händelser. 

På kvällarna fortsätter samvaron på ran-
chens egen saloon, som även är grannarnas 
stamställe under helgerna. Här kommer du 
att trivas.
Pris: 7 nätter, 6 dagars ridning, ca 10 800 SEK, 
9 300 NOK, 1255 EUR

”Ridningen var fantastisk på underbara 
hästar. En varm och familjär stämning. 
Det bästa jag har gjort :)”  

Lena Silberman
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långritt Jordanien

Petra
Är du sugen på att få uppleva 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 Emanuelle har lagt upp ett välplanerat och trevligt program.

Du rider på pigga arabiska fullblod. De ägs av henne vilket är en stor fördel då  
du är garanterad att hästarna är välskötta och har det bra.

Wadi Rum långritt
Du blir mött på flygplatsen och skjutsad 
till ditt hotell. Efter en god natts sömn  
besöks den gåtfulla staden Petra. Du når 
den genom en mycket smal ravin som 
skyddat staden i århundraden. Petra är ett 
friluftsmuseum med amfiteatrar, pelargångar 
och grottbostäder. Det är imponerande, allt 
är inhugget i klippor som skiftar i rosa, 
ockra, choklad och blått.

Därefter utforskas den välkända öknen 
Wadi Rum till häst. Du rider längs Kungs-
vägen där det tidigare fraktades parfym, 
guld och ädelstenar. Landskapet förändras 
hela tiden. Till och med sanden har olika 

färger, mönster och skiftningar. Klippfor-
mationerna som passeras stimulerar fanta-
sin, man kan se både människor och djur 
utmejslade av vinden. Friden, tystnaden 
och hur liten man känner sig är unikt i 
detta ett av världens stora naturunderverk.

Normalt är underlaget bra med hårt 
packad sand och lämpar sig för ett par upp-
friskande galopper. Du förflyttar dig var dag 
och bor i små tvåmanstält under mycket 
enkla förhållanden. 

Du får uppleva den beduinska livsstilen 
och måltiderna, som är både goda och rik-
liga, serveras från den stora traditionella 
tallriken ”Mansef”.

Äventyret avslutas vid Döda havet. Det känns 
lyxigt att ta en lång dusch och ett dopp i 
det salta turkosblå havet. 
Pris: 9 nätter, 6 dagars ridning, från 13 600 SEK, 
11 800 NOK, 1 585 EUR

”Fantastisk natur. Härliga och pigga  
hästar. Alla var väldigt vänliga och om-
tänksamma, vi hade så kul. Funderar 
redan på när jag kan åka igen.”               

Maria Tevell

Kanada                                     långritt



Split
Dijana och Bosko har en liten ranch 
knappt tre mil från badorten Split. Här 
finns gott om grönområden att strosa 
omkring i, en egen vinodling och en liten 
restaurang med främst närproducerade 
råvaror. Hästarna är arabkorsningar, hol-
steiner och kroatiska halvblod.

Krka långritt
Denna långritt passar dig som vill lära  
känna den vilda och orörda kroatiska natu-
ren samt få ta del av regionens rika kultur.  
I början av ritten passerar du igenom små 
charmiga byar. Det är otroligt vackert, med 
många källor som ger härlig grönska och 
inbjuder till ett uppfriskande dopp. 

Imponerande bergstoppar som Dinara 
och Svilaja passeras, de sägs vaka över en när 
man är i de stora skogarna. Därefter rider 
ni in i Krka nationalpark med sin livliga flod 
som har sju naturliga vattenfall. Parken har 
även ett rikt djurliv och mycket vackra 
blommor och växter. 

Ni bor fyra nätter på gården och tre nätter 
på pensionat utefter vägen. Under veckan 
får du prova på många lokala rätter, gärna 
med en hemgjord snaps till.
Pris: 7 nätter, 6 dagars ridning, ca 8 600 SEK, 
7 500 NOK, 950 EUR

Dalmatien långritt 
På denna ritt återvänder du till gården alla 
kvällar utom en då du sover i tält. Du rider 
genom små byar och upp på berget Gaj.  
Vidare på gamla åsnevägar som leder till 
den charmiga staden Sinj. Jorden är röd-

färgad och står i stark kontrast mot bergen.  
Senare i veckan när ni rider genom byn 

Citluk, på gamla kullerstengator från romar- 
tiden och sen över fälten i Hrvace, med 
långa galopper, kommer ni att förundras 
över den varierande terrängen, floran och 
faunan. Ni kommer sedan till Dabar, en  
av de vackraste ravinerna vid Perucasjön. 
Det är en perfekt lägerplats och middagen 
smakar extra gott vid den öppna elden. 
Pris: 7 nätter, 6 dagars ridning, ca 7 700 SEK, 
6 700 NOK, 850 EUR

Istrien långritt
Alla natur- och hästälskare får en härlig upp- 
levelse när ni rider från västkusten mot  
inlandet. Ritten går genom medeltida byar  
och vingårdar, gröna dalar och över böljande 
kullar. Intressanta sevärdheter såsom kalk- 
stensgrottor, Grimanislottet, spökstaden 
Dvigrad och den medeltida staden Grasisce 
besöks. 

Du bor alla nätter på gården men häst- 
arna stannar ibland i hagar och stall utef-
ter vägen. Förutom vissa veckor då denna 

långritt är något längre och du bor 1-2 nät-
ter på pensionat. Ni rider 4-6 timmar (cirka 
25-30 km) per dag. 

På kvällarna bjuds du på husmanskost 
som kan avnjutas tillsammans med ett gott 
närproducerat vin.
Pris: 7 nätter, 6 dagars ridning, från 7 700 SEK, 
6 700 NOK, 850 EUR

”Boendet var trevligt, bekvämt, 
rustikt, rent och snyggt. Petar har en 
fantastisk känsla för sina hästar, ser 
allt, är uppmärksam. Stor vänlighet 
och gästfrihet.”    

Eva Danielsson

Istrien
I den lilla byn, som består av bara sex 
hus, ligger gården där Petar med familj 
välkomnar dig. Den ligger vackert  
belägen cirka en halvtimme från Medel-
havet. Petar är född och uppvuxen här 
och känner regionen utan och innan. 
Han medverkar även i filminspelningar 
som stuntman med sina hästar.

Hästarna är korsningar med arabiska 
och engelska fullblod och appaloosa. 
De är pigga och framåt men väldigt lätta 
att stanna och orädda, med andra ord 
perfekta för långritt. 

”Mycket bra, varierad och fartfylld rid-
ning. Pigga hästar som blev väl om-
händertagna. Kunde inte bli bättre.”    

Sarah Strandell

Ridsafari i Maasailand
Med ett litet inrikesflyg hamnar du mitt 
ute i ”middle of nowhere”, endast några 
babianer strövar lojt förbi.  

Första lägret ligger vid en flod där ett 
trettiotal flodhästar håller till. Deras var-
ningsläten låter faktiskt som när du startar 
en utombordare.
Ingen dag är den andra lik och tempot är 
högt. Efter en snabb kopp kaffe är du i 
sadeln vid soluppgången, sen ett par tim-

mars spännande ritt som får upp din aptit. 
Därefter bjuds du på en komplett engelsk 
frukost. Sen är det dags för ytterligare en 
ritt. Kommer du för nära bufflarna dunkar 
hjärtat till lite extra för vid det här laget vet 
du att bufflar är ytterst oberäkneliga djur. 

På kvällen samlas alla runt lägerelden 
och det är fascinerande att sitta där i det 
becksvarta mörkret och urskilja de olika  
lätena från hyenor, lejon, apor m fl.  
Känslan går inte att beskriva med ord.

Ritten går genom Maasailand och har 
du tur får du se ”The big five”, som är leo-

pard, buffel, noshörning, elefant och lejon.
Detta är en tuff safari, men känns även 

”lyxig” med sitt privata toaletttält, varm-
vattenflaska i sängen, putsade ridstövlar 
varje morgon och goda drinkar serverade  
så fort du suttit av din häst.

Samtliga ryttare som var med mig, Viveca, 
på denna resa frågade, ”Vart ska vi resa nästa 
gång som kan överträffa denna ritt”? jag var 
och är för första gången svarslös...
Pris: 10 nätter, 8 dagars ridning, ca 52 900 SEK, 
45 900 NOK, 6 155 EUR

Kenya
Attraheras du av spänning och av att få 
uppleva vilda djur i total frihet är denna 
resa klockren för dig. Att komma nära 
en elefanthona med ungar är helt fanta-
stiskt, men även lite farligt. Som tur är 
har vi extremt erfarna guider. Du ska  
också gilla snabba galopper. En jeep-
safari kan omöjligt mäta sig med upp-
levelsen du får från hästryggen. 
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långritt Kenya/Kirgizistan Kroatien                                      långritt

Kirgizistan
Upplev ditt livs äventyr i Centralasien 
med Sidenvägen, Pamir och Tian-Shan 
(himmelska) bergen. 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.

Längs sidenvägen
Följ med på en riktig expedition i områden 
dit få turister kommer. Ritten är mycket väl- 
planerad och välorganiserad av Ishen som 
haft ritter där 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, ingen dag är den andra lik.

Du bor i tvåmanstält och bjuds på varm 
mat både till frukost och middag. Lunchen 
består av en picknick som tas med i sadel-
väskorna. En svenska, Monica, som nyligen 
ridit denna ritt, tycker att landet var det 
vackraste hon sett av de trettioåtta! länder 
som hon besökt. Så du äventyrslystna ryt-
tare som inte varit här än borde satsa på 
denna ritt!
Pris: 12 nätter, 8 dagars ridning, från 11200 SEK, 
9 700 NOK, 1 240 EUR

NYHET!



Marocko
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 Carolin 
och Carolin byggt upp en trevlig ranch 
endast tio minuters promenad från  
havet. De har anställt lokal personal och 
alternerar mellan att bo i Frankrike och 
Marocko. Du bor i bekväma dubbelrum 

och kocken bjuder dig på läcker traditio-
nell mat vilket inkluderar cous cous, 
tagines, grillat kött och fisk.

Hästarna är arabiska fullblod korsade 
med berberhästar (ca 145-160 cm) och 
perfekta för distansritt.  

Strandritter och wellness
Du rider fyra timmar per dag, bestående 
av enkla lektioner och uteritter. Uteritterna 
bjuder på härliga långa strandgalopper, 
utforskning av små genuina berberbyar 
och fantastiska vyer uppe i bergen. 

Varje eftermiddag får du olika wellness- 
behandlingar såsom helkroppsmassage, hot 

stone massage, lymphatic drainage, ansikts- 
behandling och manikyr. Du kommer må 
som en prinsessa/prins.

Strand- och långritt 
Denna vecka inleds med tre dagars uteritter 
och enklare lektioner. Och följs av en tre-
dagars långritt med övernattning i tält och 
en natt hos en berberfamilj. 

Detta program är en perfekt kombina-
tion av avkoppling på ranchen och sen en 
spännande långritt där du utforskar den 
marockanska landsbygden.
Pris: 7 nätter, 6 dagars ridning, från 7 700 SEK, 
6 700 NOK, 850 EUR

Mexiko
Besök detta fascinerande land med sina 
färgstarka invånare, smakrika maträtter, 
tropiska klimat och spännande kultur.

Du blir välkomnad redan på flygplatsen 
och körd till den lilla exklusiva ranchen. 
Tack vare sitt läge, i en dal som ligger 
2 300 m ö h och är omgärdad av höga 
berg, är temperaturen mild och solen ski-
ner praktiskt taget dagligen. Ranchens 
ägarinna Ursula, från Schweiz, tar emot 
dig med öppna armar. Hon vill att du ska 
njuta lika mycket som hon gör av sitt 
”nya” hemland. 

Hit kan du komma både som nybörjare 
eller erfaren ryttare då ni delas upp i flera 
grupper så att alla får rida i önskat tempo.  
Många par kommer hit där den ena är en 
van ryttare och den andra gärna skulle 
vilja lära sig. Hästarna är extremt säkra, 
så en orädd person i god kondition kan 
redan dag ett rida ut och galoppera.

Colores de Mexico
Redan på ankomstdagen kan du rida, om 
du orkar och vill. Detta kallas ”Open big 
sky country” då du kan galoppera kilome-
tervis utan att se ett stängsel. Hästarna är 
quarterhästar, criollos och korsningar med 

fullblod. De är välskötta och uthålliga.  
Ritterna tar dig genom pittoreska små byar, 
förbi stora haciendor och till färgglada mark-
nader, där du lär vara den enda turisten. 

Maten är spännande, det finns över 
200 olika varianter av chili som tillsam-
mans med lime, koriander, skaldjur, kött, 
fisk och majstortillas bjuder dig på ljuvliga 
överraskningar. Tequila är inte heller alltid 
som man föreställer sig. Här dricker man 
hellre årgångstequila där fatlagring trivsamt 
rundat av smaken. 

Det råder en familjär stämning och det 
är fritt fram att gå in i köket och se hur  
man förbereder maträtterna. Det finns färska  
fruktjuicer att dricka och alla lokala drycker 
ingår (även vin och öl).  

Det blir svårt att lämna detta paradis.

Spännande utflykter
Vill du vila dina ridmuskler en dag går det 
bra att boka till extra utflykter. Spännande 
utflyktsmål är: Atlantes of Tula som består 

av fyra vackert utformade stenfigurer 
(krigare) som är sex m höga, staden San 
Miguel de Allende med sin speciella 
arkitektur och kullerstensgator, den förhisto-
riska staden Teotihuacan som uppstod under 
Mayaperioden 600 f kr (den upptogs på 
Unescos världsarvslista 1987). Samt färg-
granna marknader och shopping såklart. 

Viva Mexiko – highland explorer 
Nu har du chans att få rida på en spännande 
långritt. Din häst övernattar på olika 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 galopp-
vänliga platåer. Du kommer att besöka his-
toriska platser som Atlantes of Tula, tempel 
och byggnader och även göra stopp för att 
se lokala hantverk. Vilket äventyr.
Pris: 7 nätter, 7 dagars ridning, från 11 600 SEK, 
10 000 NOK, 1 340 EUR

Det går utmärkt att boka till flera nätter.  
Det är det många som gör då en vecka nästan 
är för kort för att hinna se och uppleva allt. 
Se hastsportresor.se för pris.

”Over all forventing. Maten var utsökt, 
variert, smakfull, spennende. Himmelen 
for alle hesteinteresserte. Skal tilbake 
i januar.”    Jens Kristoffer Skjerdal
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långritt Mexiko Marocko/Mongoliet                                             långritt

Mongoliet
Mongolerna lever än idag enligt den tra-
dition som förde Djinghis Khans arméer 
ända till Europa. Halva befolkningen är 
nomadiserade boskapsskötare och  
beroende av sina hästar. Barnen lär sig 
rida samtidigt som de lär sig att gå. 

Hästarna lever fritt i hjordar. Det sak-
nas stängsel och trots att det kan bli -40 
°C på vintern ser du inte ett enda stall.  

Mongolisk långritt
Under denna långritt möts sibirisk natur 
från norr med sanddyner från centralasien. 
Bagaget transporteras med yakoxar på tra-
ditionellt sätt och på kvällen slås inhemska 
tält sk jurtor upp. 

Efter den stora stäppen rider ni längs 
floden Tuul och upp i Hentiibergen med 
fantastiska vyer. Ni kommer att hälsa på 
hos era hästkarlars vänner och släktingar 

i deras jurtor. Du kommer att få en unik 
inblick i ett helt annat sätt att leva.
Pris: 10 nätter, 8 dagars ridning, från 13400 SEK, 
11 700 NOK, 1 560 EUR

Gobi stäppritt
Med några av landets bästa hästtränare  
utforskar ni Gobistäppen, den största oex- 
ploaterade stäppen i hela världen. Du följs 
av kameldragna kärror. Med på ritten har  
ni nomader som föder upp hästar. Ni kom-
mer även att passera flera nomadfamiljer, 
det är otroligt intressant att få ta del av hur 
de lever. 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: 11 nätter, 8 dagars ridning, från 14800 SEK, 
12800 NOK, 1720 EUR

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

”Underbar mat! Och bästa möjliga 
omhändertagande. Fantastisk ridning 
under en snabb galopp på stäppen kom  
vi upp i 50 km/tim. Mitt livs största och 
bästa äventyr.”    Liselott Lilja Rönnqvist

”Att galoppera fram genom land-
skapet med slutna ögon och med 
solen på huden, det var en fantastisk 
känsla! Att bara lita på hästen och 
koppla av.”

Eva Strandell/
Ridsport nr 23 från den 24.11.2011 



”En kanonbra resa med professionell 
personal som verkligen tog hand om 
alla. Trevliga hästar, god mat och bra 
boende i en supertrevlig miljö.  
Hoppas på att kunna återkomma.”  

Pernilla Hultquist

Jotunheimen
Jotunheimen är ett fantastiskt hög-
fjällsområde med många glaciärer och 
vackra fjällsjöar. Denna storslagna natur 
är som gjord för långritt. 

Din värd Torgeir, älskar fjället och 
sina hästar och är dessutom hovslagare 
och körtränare. Du rider på norska döle-
hästar (145-164 cm) och islandshästar.

Långritt i Jotunheimen
På söndag kväll samlas ni på ”Jotnetunet” 
i Beitostölen. Du serveras en god middag 
och får träffa dina nya ridkamrater. Ni kan 
vara mellan 20-25 ryttare så det brukar bli 
en härlig stämning. Sen inleds långritten i 
vacker fjällterräng och avslutas med en frisk 
galopp på sandstranden vid Bygdin. Målet 
är ett charmigt högfjällshotell.

Dagen därpå rider ni över Valdresflya, 
1400 m ö h och bor på ett trevligt hotell 

med utsökt mat. På onsdagen vilar hästarna 
och du kan välja mellan t ex forsränning 
och canyoning (ingår ej i priset). Nästa dag 
rider ni genom Bruruskaret till Haugseter 
vid Vinstervatnet. På kvällen blir det tävling 
i ”hestskokast”. Den som förlorar bjuder  
laget runt. På fredagen är det fri ridning.

Fem och fem rider ni längs Vinstervatnet 
på Jotunheimvägen, ni bestämmer själva hur 
snabbt ni vill rida. Ringen är sluten och ni 
serveras en härlig avskedsmiddag.

Pris: 6 nätter, 5 dagars ridning, ca 8 800 SEK, 
7 200 NOK, 1040 EUR

Tre- eller fyradagarsritt
För dig som inte kan vara borta så länge 
finns även en tre- eller fyradagarstur. 

Den innehåller valda delar från vecko-
ritten. Även här börjar och slutar ritten på 
”Jotnetunet” i Beitostölen.
Pris: från 5 400 SEK, 4 400 NOK, 635 EUR
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långritt Norge/Polen Polen/Portugal                           långritt

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

Maten som serveras är mycket väl-
smakande och baserad på ekologiskt 
odlade grönsaker och kött, inklusive anka, 
från egen uppfödning. Det serveras även 
fisk från den egna sjön. Under veckan bor 
du på den fint renoverade gården.

Långritt på lantegendom
De flesta hästarna är angloaraber och 
uppfödda på gården. De har det mycket 
bra och går ute i stora grönskande hagar 
på dagarna. Detta gör att de är lugna och 

trevliga att rida och 
mycket lämpliga för 
långritt. De är uthål- 
liga och i god kon-
dition vilket möjlig-
gör ett högt tempo  
med många och långa 
galopper. Du rider 
4-6 tim per dag.

Några dagar utgår ritten från gården och 
några nätter lämnas hästarna i stall och du 
skjutsas hem. Ritten går över stora, böl-
jande kullar, längs fina skogsvägar och till 
regionens största sjö. Du kommer även 
att besöka ett travstuteri, det tidigare stat-
ligt ägda stuteriet Lobez samt slottsruinen 
Drahim. Efter en härlig ritt och en god mid-
dag är det mysigt att sitta framför brasan 
och provsmaka hemgjorda likörer.
Pris: 7 nätter, 6 dagars ridning, ca 7 700 SEK, 
6 700 NOK, 850 EUR

Azorerna
Svenskarna Christina och Claude ville 
åka till ett exotiskt resmål med vacker 
natur och få turister. Azorerna, en grön, 
frodig ögrupp tillhörande Portugal, som 
ligger mitt ute i Atlanten, stämde in på 
deras krav. De blev förälskade i öarna, 
och köpte en vacker 1600-talsgård på 
sagoön Sao Miguel. Tillsammans med 
dem har du en unik möjlighet att få upp- 
leva denna mytomspunna ö på bästa 
sätt – från hästryggen.

Genom tropisk vegetation
Efter att du installerat dig på ett av de fint 
inredda rummen provrider du en timme i 
det lilla mycket speciella ridhuset. Hästarna 
är lusitanos och lusitanokorsningar. 

Följande dag bjuder på en ritt i ”tropisk 
regnskog”. Lite sömn och marknaden i Ponta 
Delgada utforskas. Därefter rider ni på slutt- 

ningarna nedanför Eldsjön med fantastiska 
vyer. Dagen därpå ger ni er av på en härlig 
heldagsritt som går från norra sidan över  
ön till sydkusten. Därefter utforskas syd-
kusten och ni rider ända från Relva till  
Vareza. Ett mysigt lunchavbrott på resta-
urang i Fetiras ger en välkommen paus.

Trötta ridmuskler får vila lite då ni åker 
iväg med bil för att se den vackra Lagoa 
de Fogo, eldsjön med efterföljande bad i 
30-gradigt varmt vattenfall. Därefter besök 
på likörfabrik och lunch. På eftermiddagen 
går ritten från Ribera Grande tillbaka till 
gården där du som vanligt bjuds på en väl-
förtjänt och god middag. 

Ännu en heldagsritt i ”paradiset” som 
går till de sägenomspunna tvillingsjöarna. 
En perfekt avslutning på en härlig vecka.

”Lilla” ridveckan
Vill du ha gården som bas är detta något för 
dig. Du väljer mellan uteritter i det otroligt 
vackra landskapet och lektioner.

Pris: 7 nätter, 6 dagars ridning, från 5 200 SEK, 
4 500 NOK, 575 EUR

Alentejo
Här träffar du Claudia med personal som 
gör allt för att du ska få en oförglömlig 
ridsemester. Claudia är en duktig rytta- 
rinna som tävlat upp till medelsvår dres-
syr. Nu har hon valt att satsa på sina 
långritter. Hästarna du rider är lusitanos 
som lämpar sig utmärkt för långritt.

Atlantkusten långritt
Detta 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 lokalbefolk-
ningen. Är du kvällspigg kan du avsluta en 
härlig dag med ett dopp i havet.  

Den första dagen rider du sydväst till den 
öde Malhaostranden. Du bjuds på en härlig 
picknick i pinjeskogen och rider sen hem på 
galoppvänliga mjuka sandvägar. Långritten 
går vidare på gyllengula stränder till den 
lilla fiskebyn Porto Covo. Dagen därpå blir 
det ridning i kuperad terräng. Ni korsar 
floden Mira och närmar er återigen kusten.

Landskapet förändras dramatiskt under 
korta sträckor – med ödsliga stränder, klip-
por, långa högplatåer och ekskogar. 

Sista dagen rider ni längs floden Mira 
och sen hemåt. En sista snabb galopp gör 
det svårt att avgöra om det blöta i ansiktet 
är farttårar eller vemod över att denna fan-
tastiska långritt snart är slut.
Pris: 7 nätter, 6 dagars ridning, från 7 900 SEK, 
6 900 NOK, 875 EUR

Kung Stanislaus slottsritt
I vilket annat land hittar du vackra slott, 
på lagom ridavstånd, så du kan rida runt 
och bo på slott efter slott i en vecka? På vår 
slottsritt får du bo på inte mindre än fem. 
Inget slott är det andra likt. De är från olika 
tidsåldrar och standarden varierar från enkel 
till ren lyx. Lägg sen till mjuka sandvägar som 
gjorda för långritt. 

Du rider 3-6 timmar per dag i ett  
varierat tempo. Hästarna är trevliga polska 
halvblod. Istället för följebil så kör Zet  
häst och vagn med extrakläder och drycker.  

Om du blir trött kan du alltid åka med 
i vagnen. Vid lunchtid dukas det upp en  
mysig picknick och ni tar en lång välbehöv-
lig paus. När ni i slutet av dagen kommer 
ridande fram till slottet känns det som om 
du är i ett annat århundrade. 

Varje dag är en ny natur- och ridupp-
levelse, men spänningen ökar ändå när du 
närmar dig etappens slut och slottet där ni 
ska äta middag och sova. Det finns tid att 
promenera runt i slottsträdgården eller bara 

koppla av innan ni serveras en god middag.
Denna ritt är rik på såväl kultur som trev-
ligt umgänge och ridning.
Pris: 7 nätter, 6 dagars ridning, ca 11 300 SEK, 
9 800 NOK, 1 250 EUR

Poznan
Skulle du vilja rida från slott till slott i 
Polen? I så fall bör du besöka Zet och 
Sofia som har en sekelskiftesgård 5 mil 
utanför staden Poznan. Sofia tar emot 
dig med öppna armar och du känner  
dig direkt varmt välkommen. Du bor en 
eller två nätter på deras mysiga gård.

”Ridningen var flott, tilpasset oss og 
terrenget. Snille og lydige hester.  
Hadde det som en konge – på slotts-
ritt!” Pål Abrahamsen

NYHET!



”Omväxlande terräng, bra tempo, 
många galoppsträckor trots kuperad 
terräng. Mycket trevliga och välskötta 
hästar. Framåt men ändå säkra.  
Jag är mycket nöjd med resan och  
att sedan vädret var det bästa tänk- 
bara gör det inte sämre. Naturen var 
fantastiskt vacker.”

Lena Svahn

32  hastsportresor.se:   priser   •   grupprabatter   •   dag för dag program   •   foton   •   videos     •   nyheter   •   VIP-förmåner   •   flygbokning   •   hitta en reskompis   =   hastsportresor.se  33

långritt Rumänien Spanien                                   långritt

Transylvanien
Christoph är rovdjursforskare från Österrike. Han har med hjälp av Världsnatur-
fonden under de senaste tio åren forskat om vargar. Christoph har byggt upp en  
fin hästgård vid foten av bergskedjan Karpaterna. 

Boendet är modernt och smakfullt och maten är tillagad av de bästa råvarorna. 
Hästarna är arabiska fullblod, shagyaaraber och inhemska halvblod korsade med  
lipizzaner. Variationen av hästar gör att både du som söker en lugn och trygg häst 
och du som vill ha en snabb häst med temperament kommer att bli nöjd.

Carpathia långritt
Du välkomnas redan på Bukarests flygplats 
och körs till den fina hästgården där du  
kommer att bo. Här bjuds du på härliga vyer  
i bergen och långa galopper över fälten. 

Ridningen är blandad och rids i ett 
friskt tempo när terrängen så medger.  
Ibland måste du hoppa av och leda din 
häst så det är viktigt att du är i god form.  

Du passerar genom små byar och får se hur 
livet är på landsbygden, det är som att flytta 
sig 100 år tillbaka i tiden.

Mitt i veckan får hästarna vila och ni 
åker iväg och besöker staden Viscri som har 
en brokig historia att berätta. Här bjuds du 
på en lokal specialitet med gott vin. 

De sista dagarna rider ni ut på en långritt 
upp i de rovdjurstäta bergen. Om vädret 
tillåter övernattar ni i tält. Maten tillagas 
över lägerelden och det är spännande att i 
mörkret lyssna efter vargars ylande.

Denna vecka ger dig inte bara härlig  
ridning utan även en unik insikt i sam- 
spelet mellan rovdjur och människa.
Pris: 7 nätter, 5 dagars ridning, från 8 300 SEK, 
7 200 NOK, 920 EUR

Transylvanien långritt
Vill du utforska områden längre bort?  
Transylvanien är som gjort för ridning.  
På hästryggen 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 medel-
tida 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” Transylva-
nien är detta perfekt för dig.
Pris: 7 nätter, 6 dagars ridning, ca 13 200 SEK, 
11 500 NOK, 1 465 EUR

Mallorca
Mallorca har två sidor, en som turist-
ort och en som genuin vacker spansk 
medelhavsö. Din värd Antonio har sedan 
20 år bedrivit avel av andalusiska hästar 
(PRE, Pura Raza Española). Han har 
även ett mindre antal rum och stugor  
på stuteriet och erbjuder långritter och  
dressyr- och hoppträning av hög kvalitet.

Efter dagens ritt är det härligt att ta 
ett svalkande dopp i poolen, eller besöka 
wellnessavdelningen och njuta av en 
välgörande massage, innan den goda 
trerättersmiddagen serveras. 

Det finns hästar i alla åldrar, från små 
fölungar till äldre avelsston. PRE hästarna 
används i dressyrprogrammet (se sid 
10) och på långritterna rider du spanska 
hästar korsade med arabiska fullblod.

Längs Mallorcas kust
På denna långritt kommer du att nå platser  
dit andra ryttare inte har lov att rida, så 
det är en unik upplevelse som ligger fram- 
för dig. Första dagen lär du känna din  
häst vid en lektion och efter lunch blir det en 
timmes uteritt. Dagen därpå transporteras 
du och hästarna till den fantastiskt vackra  
nationalparken ”Sa Canova”. 

Du kommer att rida längs ett flertal strän-
der och njuta av goda picknicks och luncher 
på små fiskrestauranger. Längs mjuka sand-
vägar och över sanddyner går ritten. 

I mitten av veckan får hästarna vila och 
du kan upptäcka Palma på en heldagsut-
flykt. Sista dagen blir det fler härliga galop-
per, denna gång till det ett vackert slott, där 
du kan njuta av en härlig picknick. Denna 
vecka ger mersmak.
Pris: 7 nätter, 5 dagars ridning, ca 8 600 SEK, 
7 400 NOK, 950 EUR

Mallorca berg och hav 
Efter första dagens provritt börjar det stora 
äventyret som går i historiska förtecken.  
Du kommer att passera flera kloster de är 
från 1200-talet och framåt och alla har sin 
unika arkitektur och historia. 

Långritten går längs havet, upp i bergen, 
över härliga ängar och genom små byar.  
I slutet av dagen tar hästbussen er hem till 
ridcentret där en god middag och en härlig 
säng väntar. Efter frukosten ger ni er av igen. 
Det blir mycket ridning på härliga hästar.
Pris: 7 nätter, 6 dagars ridning, ca 8 600 SEK, 
7 400 NOK, 950 EUR

”Väldigt fin natur och bra guide!!!  
Kul ridning. Ni gör ett bra jobb, vi har 
faktiskt övergett andra arrangörer för 
att vi är så nöjda mer er.”  

Karin Pontén



Barcelona
Ridcentret ligger vid foten av Pyrené-
ernas snötäckta toppar, med fantastisk 
utsikt. Det är en 1700-talsgård med 
200 hektar mark. Detta är ett av våra 
mest populära resmål sedan många år, 
med ett lite högre tempo. Hästarna är 
andalusier och andalusier korsade med 
arabiska fullblod. 

Katalonien discovery
Tycker du det är skönt att bo på ridcentret 
hela veckan passar detta dig. Långritten in-
leds med besök av den medeltida byn Sant 
Marti d’Empuries, vid havet. Den långa 
bukten Roses sträcker ut sig framför er, 
kilometer av gyllene strand, som gjord för 
långa galopper. Sen rider ni genom dalen 
Pins och passerar de små charmiga städerna 
Vilopriu och Colomers. Ni lämnar kullarna 
bakom er och kommer till floden Ter och 
stannar för en läcker picknick.

Varje dag rider ni åt olika håll med stopp 
för besök i charmiga byar. Under veckan 
kommer du att få uppleva mycket av Costa 
Bravas kultur och natur.

Väl hemma efter dagens ritt väntar gott 
vin och en delikat middag. 

Berg till hav
Soluppgångar, medeltida byar med romersk 
arkitektur och galopper längs öde stränder, 
allt detta får du uppleva på denna ritt som 
tar sin början vid foten av Pyrenéerna. 

Under veckan bjuds du på ridning i 
orörd natur genom smala pass kantade av 
glittrande vattenfall. 

Du kommer besöka många små pitto-
reska byar med kullerstensgator och vackra 
blommor. För att inte glömma det bästa av  
allt, det turkosblå Medelhavet som inbjuder  

till fartfyllda galopper. Detta är en mycket 
speciell ritt som lyckas kombinera omväx-
lande snabb ridning med boende i härliga 
miljöer (ofta med pool).
Pris: 7 nätter, 6 dagars ridning, från 7 400 SEK, 
6 400 NOK, 820 EUR

Dessutom finns ritterna Längs medelhavskusten 
med spa & vinprovning, längs Costa Bravas 
kust, den Kungliga vägen (långritt med en natt 
i Barcelona), minilångritt (perfekt weekend-
ritt) mm. Läs mer på hastsportresor.se

”Suverän hemlagad spansk mat med 
mycket grönsaker och gott vin till.
Ridningen var spektakulär, bra varia-
tion på tempo. En underbar resa som 
rekommenderas starkt.” 

Sara Blomgren
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långritt Spanien Spanien/Storbritannien                                             långritt

Andalusien
Den här delen av Andalusien är mycket 
vacker. Små byar och fina stränder 
avlöser varandra. Här finns både berg, 
slätter och vidsträckta stränder där  
hästar tillåts sträcka ut i full galopp.  
Det var därför som Josef och Simone 
från Tyskland bosatte sig här. 

Deras hästar är andalusier korsade 
med arabiska fullblod. 

Under långritten bor du fem nätter på 
ett enkelt hotell med pool några minuters 
promenad från stranden och övriga 
nätter på ett hotell i inlandet. Hästarna 
övernattar i hagar och stall längs vägen.  
Du rider 4-6 timmar per dag i ett varierat 
tempo med många långa galopper.

Andalusien långritt
Du blir hämtad i Malaga och körd till  
hotellet. Efter välkomstmiddag och en god  
natts sömn är det dags att provrida din häst. 

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 stranden fortsätter ritten inåt land 
med sina pinjeskogar och små byar. Det blir 
trevliga stopp för lunch på antingen lokala 
restauranger eller så kommer Simone och 
serverar en god picknick. 

Du bor ett par nätter på ett trevligt 
landsortshotell. Sen når ni ut till havet 
igen, denna gång vid orten Zahara. Nu får 
du återigen njuta av långa härliga strand-
galopper. Detta är en härlig vecka med rolig 
ridning, god mat och mycket atmosfär.
Pris: 7 nätter, 6 dagars ridning, ca 9 100 SEK, 
7 800 NOK, 1000 EUR

Sierra Nevada
Sierra Nevadas sydsluttning La Alpujarra 
är känt för sin vackra natur, sina snö- 
täckta berg och de små genuina vitkal-
kade byarna. Här har du chans att rida 
på en spännande långritt med Sarah från 
England. Hästarna är andalusier, araber 
och spanska hästar. Varje häst är noga 
utvald för sin skicklighet i bergen, uthål-
lighet och goda lynne.

Alpujarra långritt
Floran och faunan är spektakulär och du 
bjuds hela tiden på fantastiska vyer. Ritten 
går längs gamla åsnevägar och genom dalar 

där oxar fortfarande drar plogen. Terrängen 
varierar dagligen, från bergsängar, till pinje- 
skogar och mandel- och olivodlingar. 

Ni passerar byar med vita hus med bego-
nior i fönstren som ligger på smala vind-
lande gator med klädsträck mellan husen. 

Ni rider normalt fem till sex timmar per 
dag i ett blandat tempo. En hel del snabba 
galopper men ibland måste du även hoppa 
av och leda din häst. Oavsett tempot 
kommer utsikten vara hänförande.

Ni 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.
Pris: 7 nätter, 6 dagars ridning, ca 10 200 SEK, 
8 900 NOK, 1 130 EUR

Skottland
I Tomintoul ca 10 mil från Aberdeen, kan 
du få njuta av det vackra skotska hög-
landet. 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. Här finns främst trygga 
och pigga skotska highlandhästar.

Glenlivet långritt
Ritten går över stora, mjukt rundade ljung-
beklädda berg, ner i gröna dalar, längs 
porlande bäckar och genom små byar och 
gårdar. Du rider i varierad och stundtals 
krävande terräng i ett lagom tempo med 
många sköna galopper. 

Tomintoul är en liten charmig 1700-tals by. 
Här finns några pubar, restauranger, hotell 
och affärer. Du bor på ett trevligt pensio-
nat med gångavstånd till ridcentret. Du rider 
5-7 timmar per dag i en grupp om högst 
8 ryttare. 

En dag går ritten till Glenlivets whisky-
destilleri där du får en guidad visning och 
chansen att provsmaka. 
Pris: 7 nätter, 6 dagars ridning, ca 11 200 SEK, 
9 700 NOK, 1305 EUR

”Varierade ridsträckor på fina hästar, 
som fick mycket god omvårdnad.  
En så starkt mysig och familjär stäm-
ning har jag inte känt på någon av de 
andra resorna!”   Åsa Eriksson

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

Kom och förverkliga din dröm, den 
åtta kilometer långa stranden är fantas-
tisk, och perfekt. Ridcentrets ägarinna 
Cath gör allt för att du ska få njuta  
av denna vackra del av England. Till sin 
hjälp har hon sina pigga och välupp-

fostrade hästar. De är främst welsh och 
irish cobs, ca 140-160 cm i mankhöjd. 

Lakeland långritt
Under en knapp vecka utforskar du Lake  
districts nationalpark. Terrängen är varierad 
med grönskande dalar, berg med vackra  
vyer och de berömda sjöarna föstås.

Lunchen intas oftast på en pub utefter 
vägen och på kvällen sover du gott på olika 
trevliga landsortshotell. Du bjuds på en 
komplett och minnesvärd ritt. 

Pris: 6 nätter, 5 dagars ridning, ca 10 700 SEK, 
9 200 NOK, 1 240 EUR

Lake district stjärnritt
Det går även att välja en stjärnritt där du 
bor fyra nätter på ett pensionat nära rid-
centret. Under tre dagar bjuds du på lek-
tioner, strandritter och en heldagsritt med 
picknick. Alldeles för snabbt är det dags att 
ta farväl av din nya fyrfota vän.
Pris: 4 nätter, 3 dagars ridning, ca 5 600 SEK, 
4 900 NOK, 655 EUR

”Alt var helt fantastisk! Å tenk å få  
ri i strak gallopp bortover ei uendelig  
vakker strand. Den beste ferien  
jeg noensinne har opplevd! Anbefaler 
denne plassen på det varmeste.”   

Ingrid Skibelid



Vilda Västergötland
Veckan inleds med en lektion med fokus på 
islandshästens gångarter. Sen blir det en  
mysig halvdagsritt med lunchpicknick i den 
vackra skogen. Dagen därpå rider du på för- 
middagen och kan bada eller åka iväg på 
fabriksutförsäljning av märkeskläder efter 
lunch. Därefter packar du ihop dina saker 

och ger dig iväg på en tvådagarsritt. Över-
nattning sker på en charmig förläggargård, 
där du bjuds på en superb middag. 

Ytterligare en fartfylld riddag väntar 
innan du får njuta av en härlig massage.
Pris: 4 nätter, 4 dagars ridning, ca 6 800 SEK, 
6 200 NOK, 835 EUR

Weekendritt med massage 
Det går även bra att komma hit över helgen. 
Ankomst på fredag eftermiddag och avresa 
söndag efter massage och en god lunch.
Pris: 2 nätter, 3 dagars ridning, 4400 SEK, 4000 
NOK, 540 EUR 
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långritt Sverige Sydafrika/Tanzania/Zanzibar                              långritt

Långritt i vackra Roslagen
Långritten inleds med utprovning av hästar. 
Sen utforskas omgivningarna i närheten  
under en heldagsritt med mysig picknick.

Därefter rider ni till den fantastiskt vackra 
Gimå herrgård, från 1700-talet. Njut av en  
riktig gourmetmåltid och lyxig övernattning. 
Efter en härlig frukostbuffé sitter ni upp, 
redo för härligt långa töltpass och några 
snabba galopper. På eftermiddagen åter-
kommer ni ”hem” och bjuds på en speciell 
isländsk middag i källarvalvet. 

Sedan är det dags för en sista underbar 
heldagsritt. Hit kommer du vilja återvända. 

Pris: 6 nätter, 5 dagars ridning, ca 7 900 SEK, 
7 200 NOK, 970 EUR

Isländsk långweekend
Denna långweekend går i isländska tecken, 
med både uteritter och lektioner. Efter bad 
i ”Heitta pott” bjuds du på middag i käl-
larvalvet tillredd av isländska råvaror. 

Du får verkligen chansen att provsmaka 
det bästa av vad Island har att erbjuda.
Pris: 3 nätter, 3 dagars ridning, ca 4 300 SEK, 
4 000 NOK, 530 EUR

Roslagen
Här i vackra Roslagen finner du denna 
pärla. Jenny och Hreggvidur är båda 
flerfaldiga svenska mästare. 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 gäst-
hus, med ”bar”, vardagsrum och bastu. 

”Jenny var jätteduktig på att lära ut 
grunderna i islandshästridning. Vi lärde 
oss jättemycket. Allt var faktiskt bra, 
rekommenderas varmt.” 

Anita Lindberg 

Västergötland
Det gästvänliga paret Birgitta och Pelle 
bor på en äldre gård mitt ute i skogen. 
Här får du uppleva fartfylld ridning på 
trevliga islandshästar. Naturen är som 
gjord för ridning, med långa mjuka 
skogsvägar och härliga ängsmarker. 

Boendet på gården är i små mycket 
enkla stugor för 2-4 personer. Dusch/ 
WC finns i separat stuga. Ni är max  
6 ryttare så du får utmärkt ridning.

Sydafrika 
I ett naturreservat nära Krugerparken 
finns förutom ”the big five” (leopard,  
buffel, noshörning, elefant och lejon) alla 
vilda djur du kan tänka dig som t ex flod- 
hästar, hyenor, giraffer, babianer och 
antiloper. Hit ska du åka om du vill få ut 
mesta möjliga av din ridsafari. 

Tillsammans med Philip, en utmärkt 
jägare och guide, förflyttar du dig i de 
vilda djurens fotspår. Hästarna är vakna 
fullblod och den inhemska rasen boer-
perd. Du rider i ett stundtals högt tempo.

Karongwe ”Big five”safari – långritt 
I en liten grupp, max 7 ryttare, rider du ut i 
Afrikas djurtäta vildmark, din guide Philip 
är specialtränad och har arbetat med både 
lejon och elefanter. Du bor de första två 
nätterna på ranchen och rider sen längre 
och längre ut i vildmarken. 

Varje dag spårar ni upp olika djur, t ex 
elefanter, noshörningar, hyenor, flodhästar, 
bufflar, giraffer, leoparder, zebror och apor. 
Farliga rovdjur såsom lejon har du chans att 
få se vid en tur med jeep. Philip har även  
radiokontakt med forskarna i området så att 
han kan lokalisera och undvika lejonflockar. 
Trots att detta är en riktig vildmarks- 

safari behöver du inte sakna livets goda  
såsom en bekväm säng, utmärkt mat och 
vin och en drink före maten. 

Du bor i tre olika camps, ett hos Gerti  
och Philip där du bor i fina bungalows 
med privat dusch/WC, ett till med samma 
bekvämligheter och ett där du sover på en 
plattform under bar himmel. Detta är något 
för dig som är säker i sadeln och vill uppleva 
Afrikas vilda djur i dess rätta miljö.
Pris: 7 nätter, 7 dagars ridning, från 28 300 SEK, 
24 400 NOK, 3 290 EUR

Du kan även välja en safari på 5 eller 9 dagar. 
Läs mer på hastsportresor.se

Tanzania/Zanzibar
Precis det Afrika många drömmer om. 
Vidsträckta savanner täcker stora delar 
av Tanzania, medan andra delar täcks  
av lummig djungel eller höga berg.  
Hem åt mängder av Afrikas unika växt- 
och djurarter. 

Tanzania har dessutom en vacker tro-
pisk kust med stränder och korallrev, där 
ön Zanzibar är ett paradis med perfekta, 
kritvita stränder och turkost vatten.

Safari och paradisö 
Den ultimata djur- och naturupplevelsen är 
att få sitta på en hästrygg och rida med vilda 
djur i full frihet. Få upplevelser kan mäta sig 
med att galoppera sida vid sida med en  
giraff eller komma nära en elefant med en 
baby vid sin sida, det är mäktigt. Svenska 
Joanna erbjuder safaris av hög kvalitet. 

Du kommer att rida över Masaistäppen och 
längst med gränsen av Tarangeri National 
Park. Det är osedvanligt vackert och under 
klara dagar kan du se Kilimanjaro. 

Här finns det gott om vilda djur och det 
finns chans att se ”the big five” (förutom 
noshörning) och t ex vildhundar, hyenor, 
antiloper, giraffer och zebror.

Du bor på två olika camps och kommer 
att serveras härligt god mat. Sedan efter fem 
dagars safariäventyr flyger ni vidare till para-
disön Zanzibar. Här bor du två nätter i  
bungalows  direkt vid stranden och kan njuta 
av sol & bad och snorkling.

Därefter åker ni till den gamla Swahili-
staden, Stone Town. Natten spenderar ni  
på Emerson Spice, som är världskänt för  
sina fantastiska skaldjur som serveras på  
takterrassen. Spänning, vildmark, lyx och  
relax, kan det bli bättre?
Pris: 8 Nätter, 5 dagars ridsafari, 3 dagar Zanzi-
bar, ca 25 700 SEK, 22 200 NOK, 2 980 EUR

Följ med Viveca på gruppresa med VIP-  
rabatt den 26 okt - 3 nov 2013

”Det var fantastiskt att till häst se massor 
av Afrikas djur. Rekommenderar verkligen 
alla med bra ridvana att åka hit!”       

Solveig Lundbäck

NYHET!

Häst & Sport Resor VIP-Club
Under de 19 år som Häst & Sport Resor har varit ledande på 
ridresor har vi fått många återkommande kunder, som älskar att 
år efter år (eller flera gånger per 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 3 gånger med oss.

”Fina hästar och vilken härlig natur att 
rida i. Kände mig som Ronja Rövar-
dotter där vi red i de häftiga skogarna! 
Alla på gården månade om oss! 
Kändes jättebra man ville verkligen att 
vi skulle trivas och det gjorde vi.”   

Frida von Schantz 

Som medlem i VIP-Club får du
•	 Öppet köp tom 60 dagar före  
 avresa
• Gratis avbeställningsskydd
• Ingen ombokningsavgift
• Gratis yoga på vår Yogaresa  
 (sid 8)

• VIP-pris på våra gruppresor   
 till Mallorca, Israel, Tanzania & 
  Zanzibar och Wyoming.  
 För pris se hastsportresor.se
• Rabatter och förmåner på vissa 
 resmål, se VIP-symbolen i resmålets   
 faktaruta på hastsportresor.se



>> Ranchen är en vacker oas ett stenkast från turistorten  
Kemer med sin fantastiska sandstrand och uteliv. <<
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långritt Tunisien/Turkiet Turkiet                                                            långritt

Strandgalopper och lyxig relax
Är ni en familj eller sällskap där inte alla 
rider passar detta perfekt. Här finns stor 
inom- och utomhuspool, tennis, barn-
klubb och minigolfbana samt ett stort spa.

Ridningen består av enklare hopp- och 
dressyrlektioner eller uteritter (3 tim/dag).

Uteritterna går upp i bergen och längs 
stränderna. Under juli och augusti är strand-
ritterna begränsade.  

Middagarna består av buffé med olika tuni-
siska specialiteter. Nära finns det fina golf-
banor, marknader (medinor) och kulturella 
sevärdheter. Under denna vecka kommer ni 
att ha det härligt. 
Pris: 7 nätter, 6 dagars ridning, från 4 100 SEK, 
3 600 NOK, 470 EUR

Karthago långritt
Efter första dagens provritt bär det iväg till 
berberbyn Sidi Jedidi med sin marknad. 
Färgerna, dofterna och köpslåendet är fas-
cinerande. Ritten går vidare över vackra 
berg och på kvällen nås lägerplatsen där 
tälten är uppresta och en trevlig middag 
väntar. Ritten går vidare till Zaghouan där 

hästarna stannar (ni skjutsas tillbaka till  
hotellet). Dagen därpå bor ni i hantverks-
byn Ken. Sista dagen äter ni lunch på 
stranden och sen är det dags för galopp.  
Den orörda stranden sträcker ut sig framför 
dig och det är bara att njuta.
Pris: 7 nätter, 5 dagars ridning, ca 5 000 SEK, 
4 300 NOK, 580 EUR

”Rent, fint och fräscht hotell och varia-
tion på maten med bra råvaror. Trevliga 
varierade uteritter med mycket fart 
och rolig hoppning i manegen. Blev 
verkligen mycket väl omhändertagen.”   

Hanna Nilsson  

Hammamet
Vårt vackra hotell ligger precis vid havet 
med privat fin strand, stor pool och spa. 
Hästarna är korsningar mellan arabiskt 
fullblod och berberhäst och i gott hull. 
Trots att de främst är hingstar kan man 
rida svans i svans. Här skiner solen de 
flesta dagar året runt.

Dalaman
Endast 600 meter från den vackra Medel-
havsstranden ligger den lilla ranchen. 
Här har Christine och Duran lyckats skapa 
en trevlig och familjär atmosfär. 

Du rider på arabkorsningar, quarterhästar 
och haflingerkorsningar. Allt är mycket 
välskött och rummen är stora och färg-
satta i glada färger. Du bjuds på god hem-
lagad mat med färska lokala råvaror.

Mellan ridpassen kan du strosa ner till 
stranden och ta dig ett dopp i det ljumma 
havet. Stranden får du troligen ha för dig 
själv, det är långt till massturismen här. 
Det finns också flera bra restauranger 
inom gångavstånd. 

Med några valfria utflykter till histo-
riska platser eller kanske en båtutflykt, 
blir veckan komplett.

Strand & bergsritter
Duran tar med dig på uteritter i naturen och 
bergen runt omkring. Självklart rider ni även 
till stranden alldeles i närheten av ranchen, 
där du får saltstänk i ansiktet av den häftiga 
galoppen i vattenbrynet. Det finns många 
vägar att rida så ingen ritt är den andra lik. 

Det går även att få enklare hopplek- 
tioner. Du kan välja mellan fem dagars  
halv- eller heldagsritter. 
Pris: 7 nätter, 5  dagars ridning, från 4 700 SEK, 
4 100 NOK, 520 EUR

Dalaman långritt från berg till hav
På denna långritt bor du tre nätter på går-
den och fyra nätter i tält. Efter en provritt 
och en dag på stranden ger ni er av upp  

i Taurusbergen. Vidare längs aubergine- 
odlingar till en laxfarm. Här bjuds ni på 
färsk lax till lunch. Vattenfall och små for-
sar passeras. Naturen är vild och vacker. 

På kvällarna grillar ni och sitter runt  
lägerelden och njuter av nattens alla ljud.

Veckan avslutas med långa galopper 
längs stranden, är det rätt säsong kan du se 
jättesköldpaddor. På denna ritt kommer du 
nära djur, natur och det äkta Turkiet.
Pris: 7 nätter, 5 dagars ridning, ca 6 800 SEK, 
5 900 NOK, 750 EUR

Fethiye & undangömda byar
Detta är en ny lite bekvämare långritt (en natt 
tält) som tar dig lite längre bort. Läs mer på 
hastsportresor.se

>> Fantastisk inomhus- och utomhuspool och privat strand  
gör detta till ett semesterparadis året om. << 

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. Som i de flesta 
medelhavsländer finns det alltid en restau-
rang där byborna samlas. Där får du chans 
att prova många turkiska specialiteter.  

På nätterna sover du hos gästfria famil-
jer där boendet är mycket enkelt. Ritten går 
ända upp till 1000 m ö h där utsikten är 
hänförande. 

Efter fyra dagar i bergen återvänder ni i ett 
friskt tempo till den vackra ranchen och det 
turkosblå havet. 

Denna långritt ger dig både unika upp-
levelser i bergen och sol och bad vid kusten.
Pris: 7 nätter, 6 dagars ridning, ca 6 600 SEK, 
5 700 NOK, 725 EUR

Taurus ranchritt 
Efter rundvisning på ranchen och en god 
natt provrider du. Därefter upplevs Turkiet 
på bästa sätt, till häst (4-5 timmar per dag).

Du bjuds på turkiskt te i en liten by, 
klättrar uppför berg 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 väl-
komnande och kvällarna ljumma. Det svå-
raste är att komma i säng.
Pris: 7 nätter, 6 dagars ridning, ca 5 900 SEK, 
5 100 NOK, 645 EUR

Sol & bad och ridning
Vill du ha lite mer tid till strand och pool, 
men ändå rida några timmar per dag passar 

detta dig. Du rider valda delar av Taurus 
ranchritt, 2-3 timmar per dag. 
Pris: 7 nätter, 6 dagars ridning, ca 4 900 SEK, 
4 300 NOK, 540 EUR

Antalya
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 (daglig gratis transfer). Här finns en stor pool och  
en 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, några halvblod och ett antal ponnyer.

”Ranchen var tiptop, över förväntat. 
Boendet i byarna var enkelt hos 
mycket trevliga och gästfria familjer. 
Men det var ju så som det skulle vara  
– kontrasterna lyx/enkelhet. 

Varvade lugn skritt med fartfylld 
galopp i fantastisk natur. Jag var rädd 
att jag hade för höga förväntningar..... 
men alla överträffades. Blir svårt att 
toppa den här resan.”  

Kerstin Malmlin

NYHET!



Jaszsag
Din värd István som talar både svenska 
och finska välkomnar dig till sin hästgård 
ute på landsbygden, endast sex mil från 
Budapest. 

Här finns en utegräsbana med hinder  
och ett område på 10000 hektar för fri 
ridning på mjuka skogsvägar och vid-
sträckta ängar. Du bor i enkla dubbelrum 
på gården och maten är god ungersk hus-  
manskost. Hästarna är ungerska halv-

blod (162-172 cm). De är välskötta och 
bjuder glatt framåt i långa galopper.

Uteritt på den ungerska landsbygden
Du möts på flygplatsen och skjutsas sen  
till gården. Ridningen är mycket flexibel 
och anpassas efter förkunskap och önske-
mål. De flesta dagar rider du ut två gånger 
per dag. 

Ingen ritt är den andra lik då terrängen 
är mer eller mindre oändlig. På vissa ritter 
finns det även möjlighet att hoppa små ter-
ränghinder om du vill. 

Underlaget är sand så året om är det lämp-
ligt för kontrollerade galopper. Hästarna 
är välridna och vana vid uteritt så du kan 
känna dig helt trygg även i ett högre tempo.

Detta är ett eldorado för ridskoleryttare 
som inte har möjlighet att rida ut så ofta 
och för dig som har egen häst men saknar 
denna ridterräng. 

En eftermiddag åker ni till den närlig-
gande staden Kecskemét för shopping och 
en annan dag kan ni besöka ett stuteri där 
det föds upp sporthästar. I mitten av veckan  
får dina muskler härlig avkoppling i ett ther- 
malbad och din häst får välförtjänt vila.  
Sen blir det ytterligare mysiga galopper innan 
 det är dags att säga farväl. Denna vecka gör 
gott för både kropp och själ.
Pris: 7 nätter, 5 dagars ridning, ca 6 600 SEK, 
5 700 NOK, 730 EUR

”Snälla och pigga hästar! Istvan är 
mycket kunnig och duktig på att ge 
bra och konstruktiva tips. Vackra 
ridvägar för uteritterna och möjlighet 
att hoppa. Helt fantastiska eftermid-
dagslektioner på utebanan!  
Mycket bra resmål som överträffade 
hela gruppens förväntningar!”  

Martina Jonsson

Från pustan till skogen – långritt
Efter en provritt bär det av söderut, genom 
skogar, upp på böljande kullar och ut på den  
fantastiska pustan. Stora utbredda 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. Ritten inleds och 
avslutas på gården. De övriga nätterna bor 
du på trevliga landsortshotell och värdshus 
utefter vägen. Ett har pool, ett annat erbju-
der massage för trötta ridmuskler och oftast 
finns det en bar för de kvällspigga. 

Maten är smakrik och god. De mjuka 
ungerska vinerna och den berömda apri-
kossnapsen Kecskemét är också något som 
många gillar. 

I mitten av veckan då de flesta rid-
muskler är trötta rider du en kortare ritt. 

Normalt är det 4-6 timmars ridning per 
dag i en grupp med max 8 ryttare. 

Under denna vecka får du uppleva fart-
fylld ridning på härliga hästar. 
Pris: 7 nätter, 6 dagars ridning, ca 9 200 SEK, 
7 900 NOK, 1 010 EUR

”Den ungerska gästvänligheten var 
överdådig. Maja var noga med sina 
hästar och skötte dem väl. Mycket 
och rolig ridning. Väldigt prisvärd 
resa! Riktigt lyxig.” 

Gunilla Eriksson

Pustan
Ungern är perfekt för ryttare, då man 
kan rida fritt på nästan obegränsade 
ytor. Här har du chansen att tillsam-
mans med Maja och hennes fina hästar 
få uppleva den mytomspunna och 
vidsträckta pustan. Hästarna är pigga 
arabiska fullblod och ungerska halvblod 
som är vana vid långa galopper. 
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långritt Ungern USA                                                                        långritt

Montana
Välkommen till en äkta boskapsranch från 
1877 då ett norskt nybyggarpar slog sig 
ner i 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 då det är fan-
tastiskt 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 trev-
liga stugorna. Ranchen har 1300 kor och 
12000 hektar mark så det finns mycket 
boskapsarbete att utföra. 

Rancharbete och uteritter
Huvudaktiviteten är mycket och bra rid- 
ning på fina hästar. Det blir normalt en  
till två dagars rent rancharbete och det  
kan bestå av att flytta boskapen eller samla 
ihop tjurar. 

Det är spännande och du kommer att 
känna dig som en riktig cowboy. 

Minst en gång blir det även en heldags-
ritt 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...
Pris: 6 nätter, 6 dagars ridning, ca 13 700 SEK, 
11 900 NOK, 1 585 EUR

Arizona 
ranchvistelse
Ranchen ligger vid foten av ett bergs-
massiv. Det är en guest ranch med cirka 
100 kor. 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 ranch- 
atmosfär utan att för den skull göra avkall 
på hög kvalitet gällande service, boende, 
mat och ridning. Deras ständigt åter-
kommande gäster bevisar att de lyckas.

Cowboy i vilda western
Du kan välja mellan frukostritter, sceniska 
skrittpass, fartfyllda galoppritter och spän-
nande heldagsritter. Du får även driva kalvar 
från en fålla till en annan, vilket är bra mycket 

svårare än man kan tro. Höjdpunkten är 
att besöka 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. På kvällarna bjuds 
det på musik vid lägerelden. Denna ranch-
vecka passar alla som vill njuta av livets goda.

Pris: 7 nätter, 6 dagars ridning, från 8 600 SEK, 
7 400 NOK, 995 EUR

Arizona långritter
Här har du chans att få uppleva ditt livs 
äventyr. Under tio år har Dominique, som 
är veterinär, och Ron skapat unika lång-
ritter långt från civilisationen. De tar dig 
över stora områden och på lägerplatserna 
väntar rymliga tält, en varm dusch och 
jättegod mat. Alla hästarna är uppfödda 
på gården och du rider i westernsadel. 
Tempot är omväxlande och då terrängen 
tillåter bjuds du på uppfriskande galopper. 

Apache långritt
Denna ritt går långt in i Sonoranöknen. 
Från landskap med höga Saguarokaktusar 
till subalpina regioner i Santa Ritabergen 
rider ni i fotspåren av de berömda apache-
hövdingarna Chochise och Geronimo.

Arizona långritt
Arizona utforskas från den mexikanska grän-
sen till Superstitionbergen öster om Phoenix. 
Landskapet förändras från öken med ståt-
liga kaktusar till alpina bergstrakter.

Grand Canyon långritt
Ritten tar dig längs väl upptrampade stigar 
och brant upp i bergen. Du rider ända fram 
till kanten av Grand Canyon, mäktigare  
utsikt är svår att finna.

Superstition långritt 
Under denna 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 spöksta-
den Goldfield. Vidare längs Great Western 
Trail till Salt River där ni kan ta ett dopp.
Pris: 7 nätter, 6 dagars ridning, från 11 700 SEK, 
10 200 NOK, 1 360 EUR

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

Elisabet Wallsten



Ranchliv
Fyra generationer bor och arbetar här. Rid-
ningen står i centrum för alla aktiviteter på 
ranchen. Det finns 2-300 par kor, så det 
finns alltid saker som måste göras. När ni inte flyttar korna till annan betesmark, kol-

lar ni staket, letar efter djur som förvirrat 
sig eller övar ”roping” och ”cutting”. Och 
ibland rider ni bara för nöjes skull...

Du bor i ett bekvämt dubbelrum och  
serveras rejält med mat så att du ska orka  
med cowboylivet. 

Ranchen är självförsörjande gällande nöt- 
kött, lamm, getter och anka. Vilt jagas, 
öring fiskas och köksträdgården förser er 
med goda sallader. Det blir svårt att lämna 
detta äkta ranchliv.
7 nätter, 6 dagars ridning, ca 10 500 SEK, 9 100 
NOK, 1 220 EUR

Följ med Jeanette på gruppresa med  
VIP-rabatt i september 2013.
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långritt USA/Österrike

Alpritt i Zillertal
Ridningen sker i westernstil på criollos och 
quarterhästar. Första dagen får du en kort 
introduktion. I dalarna finns det många 
galoppvänliga ridvägar. Ridningen går ända 
upp till 2000 m höjd. De mäktiga vyerna 
kan inte beskrivas, de måste upplevas. 

Det är mysigt att ta en paus på en av de 
små pubarna som passeras. Efter ridningen 
samlas ni i hotellets trevliga saloon över en öl 
innan trerättersmiddagen serveras. De som  
inte rider kan t ex vandra eller cykla moun-

tainbike. I familjens intilliggande hotell har 
du även tillgång till inomhuspool, wellness-
avdelning och tennisbana. Detta resmål är 
även populärt bland barnfamiljer. 
7 nätter, 5 dagars ridning, från 7 900 SEK, 6 900 
NOK, 870 EUR

Ridning och skidåkning i Zillertal
Det går även att kombinera ridning och 
skidåkning under jan-april. Några kanske 
vill rida medan andra hellre satsa på skid-
åkning? Kontakta oss för mer information.

Zillertal
Vårt familjedrivna hotell och ridcenter 
ligger i en dal strax utanför den char-
miga alpbyn Gerlos. Toppar på upp till 
3000 meter tornar upp sig runt dalen.

Wyoming   
– Cowboystaten nr 1
Vill du komma bort från storstadens 
hets och uppleva stora ödsliga vidder 
som en äkta cowboy?

Här finns mer boskap än människor.  
Ingen annanstans finns så många 
cowboys som här. Rancherna ligger tätt 
och varenda stad har sin egen rodeo. 
På denna working ranch blir du varmt 
välkomnad som en i familjen.

Irland Galway
Är du en erfaren ryttare och vill ha en 
vecka med mycket ridning och hoppning 
passar detta dig. Du flyger till Dublin på 
egen hand där du möter din reseledare 
och fortsätter med buss till Galway.

Terränghoppning
Ridcentret är en mysig herrgård och här 
finns ett femtiotal hästar. Det är främst  
irländska sporthästar men även några  
ponnyer. Många är perfekta för dig som är 
hoppvan men inte hoppat så mycket terräng-
hinder tidigare. Ridcentret har en enorm ter-

rängbana med mer än 100 hinder. Här hålls  
tävlingar i fälttävlan under året. Det blir 
mycket ridning i ett bra tempo på framåt 
hästar. Du bor i flerbäddsrum på den char-
miga herrgården. Det finns även sällskaps-
rum där du serveras en enklare smörgås-
lunch mitt på dagen.

Dagarna fylls av ridning och på kvällarna 
äter du en god middag antingen på ridcen-
tret eller på en lokal restaurang. Ett som 
är säkert är att du kommer att få uppleva  
mycket rolig ridning på härliga hästar.
Pris: 7 nätter, 6 dgr ridn, ca 9 000 SEK, 7 800 NOK,  
995 EUR (transfer, reseledare ingår, ej flyg)

”Efter några dagar är självförtroendet på topp 
och det enda man vill är att hoppa mer...och 
mer.” Rosanna Zimdahl, hästdiggaren.se”   

Skottland
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.

Dressyr, hoppning och gymkhana
Här kommer du att trivas. Hela dagarna är 
fyllda av ridning och hantering av hästar. 
På kvällarna anordnas olika aktiviteter.  

Du får även engelskalektioner så att du  
snabbare ska komma in i språket. 

På gården finns ca 50 hästar, irländska, 
appaloosa, highlandponnyer, welsh cobs och 
korsningsponnyer. 

Du rider tre till fyra timmar om dagen, 
uteritter, enklare dressyr- och hopplektioner 
och lekar till häst, sk gymkhanas. I slutet av 
vistelsen kommer ni ha tävlingar. Du reser 
med en reseledare från Nyköping som är 
med på lägret hela tiden. 
Pris: 14 nätter, 10 dgr ridning, ca 12500 SEK, 11400 
NOK, 1530 EUR (inkl flyg, reseledare, språklektioner)

Rid- och språkläger, 12-17 år

Irland Wicklow
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 par 
ponnyer. Du bor hos en irländsk familj, så 
du kommer automatiskt att träna på din 
engelska. Din familj lämnar och hämtar 
dig var dag. Du får med dig picknicklunch 
som du äter på ridskolan, övriga mål äter 
du hemma hos familjen. 

Hoppning, terränghoppning & uteritt
Ridskolan har ett ridhus, en utebana och en 
fin terrängbana där man anordnar tävlingar 
i fälttävlan. Du rider två pass om dagen och 
har även teorilektioner i t ex utfodring, sår-
vård, flätning och stallskötsel.

Måndag till fredag får du en engelskalek- 
tion. Förutom detta sker all ridundervisning, 
hästteori mm på engelska. En dag tar din 
familj med dig på utflykt och på kvällarna 
träffar du kompisar i den lilla byn eller um-
gås med familjen. Irland är ett härligt gäst-
fritt land, så du kommer att få många nya  
vänner, både två och fyrbenta. En reseledare 
från Sverige är med på lägret de första  
dagarna och följer sedan med på flyget hem. 

Pris: 14 nätter, 10 dagars ridning, ca 13900 SEK, 
12700 NOK, 1700 EUR (inkl flyg, reseledare, språklekt)

Danmark
På Jylland endast några timmar från  
Köpenhamn hittar du vårt ridcenter.  
Här har den norske elitryttaren Robin 
byggt upp en fin anläggning. Hit är du 
välkommen på ridläger. 

Hästarna och ponnyerna är av hög 
kvalitet så det är inte omöjligt att du  
vill ta med dig ”din” hem.

Dressyr, hoppning & uteritt
Lägret inleds med lektioner i markarbete 
och hoppning. De följande dagarna får du  
en lektion på förmiddagen. På eftermiddagen 
kan du ta ut din häst på en skrittrunda om 
du vill. Lägret avslutas med hopp-  eller dres-
syrtävling. På kvällarna umgås alla i ryttar-
stugan, grillar eller badar i den uppvärmda 
poolen. Barn från 9 år kan komma på egen 
hand men familjer är också välkomna.

Detta ridläger håller ovanligt hög kvalitet 
gällande hästar, undervisning och mat. 

Stämningen är varm och trevlig så du 
kommer med all sannolikhet att återvända.  
Pris: 5 nätter, 5 dagars ridning, ca 4 900 SEK,  
4 200 NOK, 565 EUR (ej resa)

Träningsläger, ungdomar & vuxna

inshapetravel.se

Störst på 
yogaresor

Rid- och språkläger, 12-17 år

Terränghoppning, ungdomar 14-18 år

NYHET!

”I vår grupp är alla förtjusta i långa 
och snabba galopper och Christian 
låter oss få en hel del av den varan. 
Det är en mäktig känsla när de pigga 
hästarna med spetsade öron tar i för 
fullt i de branta backarna.”

Kerstin Söderholm/
Ridsport nr 18 från den 6.9.2012 



returadress:
Häst & Sport Resor
Rörmossevägen 3
760 10 Bergshamra

Norrgården. Rörmossevägen 3. SE-760 10 Bergshamra, Sverige. Tel: 0176 26 15 34. 
Tel Norge: 22 42 43 02. Tel Danmark: 70 27 74 47. Tel Finland: 09 7429 7000. 
E-mail: info@hastsportresor.se
www.hastsportresor.se

DUBBLA 
VÄRLDSCUPFINALER!

gothenburghorseshow.com    Biljetter: Scandinaviums biljettkassa    031 -81 10 20    ticnet.se    Gruppbokning: eventinfo@gotevent.se

I april kommer världens skickligaste ryttare till Scandinavium. 
Ta med dig hela familjen på en tävling av absolut världsklass. 
Upplev världscupsfinalerna i både hoppning och dressyr på 
riktigt nära håll. Biljettsläpp den 26 september.

G O T H E N B U R G  H O R S E  S H O W  2 4 - 2 8  A P R I L  2 0 1 3 
R O L E X F E I  WO R L D C U P ™ F I N A L -  R E E M AC R A F E I  WO R L D C U P ™ F I N A L 


