Endless possiblities

Låt dig inspireras!
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Galloping keeps
you forever young...

Innehåll 2014

Varning. Ridresor är beroendeframkallande.
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Öppet köp

Kära hästvän & ryttare!
Är precis hemkommen från den ultimata
ridresan – safari & paradisö. Vilken resa, först
spänning med galopper med giraffer och
zebror på Tanzanias savanner och sen relax
med kritvita stränder och turkosblått hav på
Zanzibar 2013
Zanzibar = wow. Hela gruppen var salig.
Men nu abrupt tillbaka till vardagen.
Satt lite löst på ”Sillen” idag, som var sjövild efter två veckors semester.
2014 kommer att bli ett mycket intressant år med en ny dressyrpärla,
ett kvalitetsstuteri har öppnat upp sina portar för oss, med nytt exklusivt
boutiquehotell. Riktigt spännnande långritt mellan fyra öar på Azorerna.
Läcker gångartsridning på vidsträckta danska stränder, välj mellan
islandshäst och den större hästen paso fino. Ridning i turkosblå laguner
på Menorca eller på prickiga hästar i Valencia mm.
Ja, välj bland nya guldkorn och alla våra fina beprövade ritter.
Jag som rest på ridresor i 20 år fascineras över att det finns så oändligt mycket mer att utforska och uppleva. Längtar redan efter nästa
ridresa men ser också fram emot nästa hästmässa, då jag förhoppningsvis får träffa dig och många likasinnade entusiaster.
Stort tack till dig som fyller i enkäten som du får vid hemkomsten, det
är guld värt för oss och våra ridcenters. Blev så glad då jag läste Carina
Wides svar (som precis ridit western i Budapest) på frågan om hon skulle
vilja åka med oss igen?
”Alla gånger! Efter denna andra resa (den första var Långritt i Katalonien)
är jag övertygad om Häst & Sport Resors förträfflighet som leverantör och
förmedlare av Hästresor. Hästarna är väl omhändertagna, utbildade,
trevliga att rida och alla faciliteter (service, boende, mat mm) överträffar
förväntningarna!”
Ring eller besök oss gärna (nu sitter vi i Stockholm) 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, horserus.blogg.se som handlar om ridresor och
vardagen med mina hästar.
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Om du bokar din resa i god tid
ger avbeställningsskyddet öppet
köp fram till 60 dagar före avresa.
Du kan då oavsett anledning
boka av resan och få inbetalt
belopp åter, undantaget avbeställningsskyddet.
Nyhet!

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

VIP-Club Medlem
blir du när du rest tre gånger
med oss. Du får VIP-pris på vissa
gruppresor, öppet köp, gratis
avbeställningsskydd m fl rabatter
och förmåner. Läs mer på sid 23.

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

Därför väljer jag att resa med
Häst & Sport Resor?
Med dagens vida internetvärld finns det oändligt med valmöjligheter. En sökning kan generera tusentals förslag, det ena
verkar bättre än det andra. Men hur vet man egentligen vilka
ställen som håller vad de lovar? Hur hittar man det där lilla
guldkornet?
Det är här vi kommer in i bilden. Med 20 års erfarenhet har vi
lärt oss hur man väljer rätt. Och vi hjälper dig mer än gärna.
Just det personliga, goda och kunskapsfyllda rådet är mer
värdefullt än någonsin när din drömresa innefattar hästar och
ridning. Det fungerar inte bara att jämföra ett hotell mot ett
annat, ridningen ska vara av hög kvalité och stämma överens
med det som utlovas och hästarna ska må bra och tas väl om
hand. Dessutom ska din ridvana matcha nivån på den ridning
som erbjuds, något annat kan leda till allt mellan besvikelse
och säkerhetsrisker.
Vi har samlat på oss ett brett utbud av smultronställen. Många
av dem är så små och exklusiva att de inte ens har en hemsida. Eftersom vi besöker alla ställen som vi marknadsför, kan vi
garantera att de alla håller hög kvalité. Oavsett om du är ute
efter att utveckla din ridning eller uppleva fantastiska länder
på bästa möjliga sätt från hästryggen, så kan vi diskutera fram
vilken resa som förhoppningsvis blir just din drömresa.
Utöver en trygghet i form av kvalitetssäkring, innebär det också
en ekonomisk trygghet. Vi följer den svenska resebranchens
resevillkor och avbokningsregler, vilket är mycket värt om du
av någon anledning inte kan resa. Självklart har vi även resegaranti om något oförutsett utanför din kontroll skulle inträffa.
Häst & Sport Resor värnar inte bara om hästar utan om alla djur.
Så vi har valt att stödja WSPA, en världsomspännande organisation som arbetar för att hjälpa djur i nöd, vilket även du gör
om du väljer att resa med oss.
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hoppning • Frankrike

Träning & långritter
För att det ska vara lättare att hitta rätt
resmål har vi delat in broschyren i flera
delar, en träningsdel (dressyr, hoppning,
terränghoppning, western), en del
med långritter nära (Europa), en del
med långritter i övriga världen och
avslutningsvis, Ridläger för ungdomar.

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

Bordeaux
Vill du träna hoppning där det är soligt
och varmt passar detta dig. Engelsmännen Jacki och Johnny har valt att bosätta sig i soliga Frankrike, strax utanför
Bordeaux. De är båda utbildade brittiska ridinstruktörer och Johnny har även
tävlat internationellt på högsta nivå.
Kom och träna med dem på deras
tidigare tävlingshästar och läromästare.
Du bor i en trevlig lägenhet i utkanten
av byn.
Under Träningsvecka intensiv rider
du två pass de flesta dagarna, totalt 10
pass. Det blir intensiva lektioner i markarbete och hoppning i cirka 1 - 1,5 timme per pass. Du får prova ut en häst
som passar dig.
Fokus är på att lära ut ett effektivt system för hoppning, så att du ska få självförtroende och lyckas bättre både på
träning, tävling och att hoppa din egen
häst hemma. Detta åstadkoms genom
individanpassad 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 god måltid
enligt franskt manér.
Väljer du Träningsvecka bas rider du
på förmiddagen (inte för tidigt, du är ju
på semester). Det blir en intensiv lektion
i markarbete och hoppning i cirka 1-1,5
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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 9700 SEK,
9000 NOK, 1050 EUR
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terränghoppning • Irland

terränghoppning • Irland

Galway
Bäst i test av ryttare från när
och fjärran.
Gillar du full fart och vill ha riktigt rolig
ridning? Stilen är inte så viktig utan det
gäller att ha kul. Hästarna är hoppglada och ger även en ringrostig ryttare stort självförtroende.
Ridcentret är en gammal herrgård,
som ligger mitt i grönskande landsbygd.
Du bor där med självhushåll eller på ett
charmigt pensionat i byn. Väljer du pensionatet bjuds du på en riklig irländsk
frukost och skjutsas sen till ridcentret där
du tillbringar hela dagen. På kvällen
finns det flera restauranger och pubar
att välja mellan.
Ridcentret har ett sjuttiotal hästar i
alla storlekar och åldrar, det är främst
irländska sporthästar men även ett
gäng fina ponnyer. Många av hästarna
är perfekta läromästare för dig som
kanske inte hoppat så många olika
slags terränghinder tidigare. Här finns
en enorm terrängbana med uppåt
hundra hinder. Alla typer av terränghinder finns representerade då det hålls
upp till * tävlingar här.
Det finns många låga hinder så du
kan bygga upp känslan och självförtroendet under din vistelse.
Ett som är säkert är att du kommer
att rida och hoppa hundratals språng
och ha sååå roligt.
Hit är det många av våra ryttare som
åker år efter år och vem vet kanske tar
du med en av hästarna hem, det är det
många före dig som gjort.
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Nyhet!

Slieve Aughty

Vill du rida och ha roligt
tillsammans med ditt
hoppglada barn eller tonåring?

Då är det perfekt att komma hit, du
bestämmer själv om du vill hoppa eller
njuta av galopper på de böljande kullarna. Och ditt barn kan få hoppa mer
avancerade hinder, på en trevlig ponny, och få den typ av fartfylld och spännande ridning som bara går att hitta
här.
Pris: 4-7 nätter, 3-6 dgr ridning, från 5100
SEK, 4700 NOK, 550 EUR

Följ med på gruppresa den
13-17 februari 2014!

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

Du bor fint 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.
På de stora ägorna finns en terrängbana med femtio hinder i olika svårighetsgrader. Då och då hålls det endagars fälttävlan här samt hopp- och
dressyrtävlingar.
Det finns ett tjugotal trevliga och
pigga hästar på ridcentret, de flesta av
egen uppfödning. Det är främst irländska sporthästar som älskar att hoppa.
Du kommer att få rida ut i de vackra
omgivningarna, hoppa terränghinder
och om du vill, få lektioner i dressyr och
hoppning. Alla kunder från Norden som
besökt ridcentret skriver i sina utvärderingar att de verkligen skulle vilja åka
tillbaka.

Esther välkomnar dig till sin mysiga hästgård som ligger ute på den vackra landsbygden. Här finns miltals med fina ridvägar, utebana och fin terrängbana.
I stallet finns ett trettiotal säkra och välskolade hästar, bl a connemaraponnyer,
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 för
vuxna. Du kan välja mellan privatlektioner eller undervisning i små grupper
under 1-3 timmar per dag.
Här kan du välja mellan olika program:
Familjeridläger (ridläger för vuxna och
barn), Långritt och terränghoppning
(3 dagar långritt och 3 dagar träning)
och terränghoppningsvecka.

Pris: 7 nätter, 6 dgr ridning, från 8500 SEK,
7900 NOK, 915 EUR

Pris: 3-7 nätter, 2-6 dagars ridning, från
5300 SEK, 4900 NOK, 570 EUR
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dressyr • Italien

dressyr/hoppning/terränghoppning • Italien

Chianti

Rom

Den berömda chiantiregionen är
främst känd för sitt Chiantivin men
här kan du även få förstklassig
dressyrundervisning i natursköna
omgivningar.

Strax utanför Rom i regionen
Tuscia finner du denna fantastiska
lantegendom med **** hotell.

Utanför Florens ligger Cristina och Giovannis fina ridcenter. Du bor i eleganta
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.
Du rider två dressyrlektioner per dag
under tre dagar och följande tre dagar
rider ni ut på halvdagsritter i det vackra
toscanska landskapet.
Vill du fokusera på dressyr kan du byta
ut uteritterna mot dressyrlektioner.
Grupperna är små, max tre elever.
Fokus ligger på grunderna, dvs sitsen och
att använda små hjälper. Lektionerna
präglas av konsekvens och harmoni med
övningar som ska förbättra din balans
och ridglädje. Det finns ett tjugotal välskolade hästar, lusitanos, angloaraber,
arabiskt fullblod och holländska halvblod.
Många kommer hit gång på gång för
att njuta av bra ridning, härlig miljö och
superba måltider.

De stora ägorna är 150 ha och omfattar
även sjöarna Bracciano och Martignano.
Hästarna är irländska sporthästar och
italienska maremmahästar. Ridcentret är
det enda i Italien som är godkänt av brittiska ridsportförbundet. Förutom två stora
ridvolter finns det en liten terrängbana.
Endast 40 min från Rom är detta ett perfekt weekendresmål. Du rider två pass om
dagen. Är det under jaktsäsong kan du vara
med på Hubertusjakt. Det är en avslappnad långritt med härliga galopper och
med en ost & vin paus. Den som vill hoppar,
annars går det bra att rida förbi hindren.
Många vill inte åka hem utan stannar
en vecka. Det blir en lyxig vistelse där du
väljer mellan lektioner och uteritt. Mellan
passen kan du koppla av vid poolen eller
på en av solterrasserna. Passa gärna på
att besöka wellnessavdelningen och njut
av en välgörande massage.
Efter denna vecka är både smaklökar
och ridmuskler tillfredställda.
Pris: 3-7 nätter, 2-5 dgr ridning, från 5700 SEK,
5300 NOK, 615 EUR

Pris: 7 nätter, 6 dgr ridning, från 9400 SEK,
8700 NOK, 1015 EUR
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dressyr • Portugal

Algarve
Vill du satsa på dressyr eller uteritt eller
varför inte välja en kombination?
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 engagerande dressyrlektioner eller varför inte både och.
Det finns ett antal olika program att välja mellan där du väljer hur mycket
dressyr och/eller uteritt du vill ha. Och om du vill rida ett eller två pass per dag.
Mitt i veckan är det vilodag för hästarna och då kan du passa på att åka till
havet och bada eller kanske lite shopping lockar.
Hästarna är främst lusitanos, både ston, valacker och ett antal ståtliga hingstar,
men även några trevliga fullblodskorsningar. 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. Du blir bjuden på härliga trerättersmiddagar. Sen är det upp
till dig hur länge du orkar sitta uppe och mysa och ha det trevligt på kvällen.
Under denna vecka kommer du både att utveckla din känsla för ridning samt
ha en härlig tid.
Du kommer att längta tillbaka hit.
Pris: 7 nätter, 5 dagars ridning, från 5400 SEK, 5000 NOK, 585 EUR

Ridning & Yoga
Den 3 - 10 maj 2014 – gratis yoga för VIPare

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 gällande ridningen.
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dressyr • Portugal

Alentejo Nyhet!
Är du en kräsen dressyrryttare?
Och har en estetisk drivkraft, det vill säga söker skönhet och harmoni? Då hittar du din like
i Diogo, ägare och skapare av detta vackra
stuteri och lyxiga boutiquehotell. Han är arkitekt och har ett hektiskt arbete med resor
över hela världen. Här har han funnit sin oas
och viloplats där han njuter och slappnar av
med sin familj och sina vackra lusitanos.
Under tjugo år har han fött upp lusitanos
med målet att de ska kunna konkurrera med
tyska och holländska dressyrhästar. Och nu
har han bland annat en avkomma som matchas inför OS i Brasilien.
I år bestämde han sig för att öppna upp sin
lantegendom för andra passionerade hästälskare. Så han byggde ett exklusivt litet
hotell, där han inte sparat på något och
varje detalj är noga genomtänkt.
Att komma in i sitt sovrum är som att stiga
in i det senaste numret av ett inredningsmagasin. Materialen är betong, trä och glas
och linjerna raka med mycket ljusinsläpp.
Här får du rida Dressyrhästar av högsta
kvalitet. Varje år föds det flera kvalitetsföl, så
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det finns hästar i alla åldrar och utbildningsnivåer. Här känner man sig som dressyrprinsessa eller prins. Stämningen är varm och välkomnande och hästarna högt älskade och
individuellt matchade. Att rida en häst som är
välriden från början är en dröm. Man tar tyglarna och hästen går i form. Sen kan man fokusera på sin sits och att man ger korrekta hjälper.
Din tränare pratar flytande engelska och
är pedagogisk och lugn, vilket gör att du
kommer att få en bra känsla, vilket i sin tur
möjliggör en utveckling av dina ridkunskaper.
Du får även rida ut i den vackra omgivningen,
det går att rida flera timmar utan att se en bil.
Diogos önskan är att även du ska få njuta
av det bästa han vet, vackra hästar, vidunderlig omgivning och smakfull design och
inredning.
Du kommer inte att vilja åka hem...
Pris: 3-6 nätter, 3-5 dgr ridning, från 7700 SEK,
7100 NOK, 830 EUR

Följ med på gruppresa den 27.4 - 3.5 2014
med VIP-rabatt.
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dressyr • Portugal

dressyr • Slovenien

Dressyr på
lipizzaner
Har du hört talas om Spanska
ridskolan i Wien?

Lissabon
Dressyr på lusitanohingstar.
Endast 45 minuters bilresa från Lissabon
välkomnas du av Fransisco och Maria.
Här bedrivs avel av lusitanos i liten
skala. Fransisco talar flytande engelska
och brinner verkligen för hästar och
dressyr. Hans filosofi är att man ”ska rida
med hjärtat och inte med hjärnan”.
I ridhuset har du musik till hjälp att utföra
rörelserna med mer takt och känsla.
Ridstilen är klassisk engelsk. Normalt rider
du på tränsbett i början och övergår
senare i veckan till kandar.
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Du bor trevligt på gården och oftast intas de goda måltiderna under vinrankorna på terrassen. Mellan ridpassen är
det skönt att slappa vid poolen.
På dressyr på lusitanohingstar får du
två lektioner per dag (oftast privatlekt).
Fransisco 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
känsliga och reagera på mycket små
hjälper. På flera av dem har du chans
att få pröva på avancerade rörelser
som piaff och passage.
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: 3-6 nätter, 3-5 dagars ridning, från
5900 SEK, 5400 NOK, 630 EUR

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,
stor inomhuspool och kasino. Men det
viktigaste av allt är hästarna och deras
träning.
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). Det som är unikt är att varje dag
tränar din ridinstruktör sina hästar i det
stora ridhuset och då kan du verkligen
studera hur hästar som är i olika utbildningsstadier tränas.
Tre gånger i veckan klär beridarna
på sig sina frackar och höga hattar och
har show (precis som på spanska ridskolan), det kommer busslaster av turister
för att titta och förundras.
Spännande att få insikt i och vara del
av denna flerhundraåriga hästtradition.
Pris: 7 nätter, 6 dgr ridning, från 7900 SEK,
7300 NOK, 850 EUR
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dressyr/hoppning • Spanien

Mallorca

Missa inte fjolårets bästsäljare!

På Mallorca endast 40 minuter från Palma hittar du vårt fina
stuteri och ridcenter. Haciendan ligger mitt i den vackra landsbygden omgiven av olivlundar och apelsinträd.
Din värd Antonio har sedan 20 år fött
upp andalusiska hästar (PRE, Pura Raza
Española). Han har även ett mindre antal rum och stugor på stuteriet och erbjuder dressyr och hoppning.
Efter dagens lektioner är det härligt
att ta ett svalkande dopp i poolen eller
besöka wellnessavdelningen och njuta
av en välgörande massage, innan den
delikata trerättersmiddagen serveras.
Det finns hästar i alla åldrar, från små
fölungar till äldre avelsston. Beroende
på vilket program du valt så rider du
på fina PRE hästar, både valacker och
hingstar eller spanska korsningar för
hoppningen.
Många blir förtjusta i den andalusiska
hästen, då den är både vacker och
trevlig att rida.
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På programmet Dressyr på andalusier
lär du dig att rida med så små hjälper
som möjligt. Deras känslighet och arbetsvillighet gör dem till utmärkta läromästare. När allt stämmer känns det som
du dansar med din häst.
Din tränare Stephanie pratar flytande
engelska och har ett mycket mjukt och
trevligt sätt att undervisa på. Hon har
en förmåga att få fram det bästa hos
både sina elever och hästar. Du rider
två lektioner per dag de flesta dagarna
(totalt nio lektioner).
I mitten av veckan rider ni ut på en
heldagsritt vid havet, med en god lunch
och ett svalkande dopp.
Detta är en både lärorik och fantastisk vecka.

Allroundvecka
– för dig som vill ha allt

Nyhet!

Vill du ha allt? Både dressyr på de fantastiska andalusierna, heldagsritt i den
vackra naturen och sist men inte minst
hoppning och markarbete? Då är detta
program ditt val.
Att kombinera ridträning, med sol,
bad och god mat och dryck måste
vara den optimala semestern.
Pris: 7 nätter, 6 dgr ridning, från 9100 SEK,
8500 NOK, 985 EUR
På detta ridcenter kan du även rida på
långritt se sid 50.

häst & Sport Resor 2014
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dressyr/uteritt • Spanien

dressyr/hoppning • Storbrittanien

Nyhet! Malaga

Här råder en genuint varm
och hjärtlig stämning.

Endast fyrtio minuter från Malaga ligger
den fina gården från 1800-talet, vackert
inramad av berget La Comorra i norr
och La Sierra del Torcal i söder.
Hit välkomnar det engelska paret
Christine och Paul dig med öppna
armar. Gården har de omsorgsfullt
renoverat och först nu börjat ta emot
gäster.
Under veckan bjuds du på Sceniska
uteritter och lektioner. Oftast rider ni
ut på en härlig långritt efter frukost.
Genom oliv- och vinodlingar, över floden och genom nationalparken La
Camorra. Ibland stannar ni vid en liten
bar för förfriskningar eller njuter av en
god picknick. Ingen ritt är den andra lik.
På eftermiddagen efter ett uppfriskande dopp i poolen kan du få en
lektion på ridbanan. Hästarna är mjuka
och följsamma och utbildade upp till
lätt klass.
Att vistas här gör gott för kropp och
själ. Ingen stress och press utan njutning
av vackra uteritter och avslappnade
lektioner.
Vi förstår att den svenska ryttaren
som vi träffar vid vårt besök redan varit
här tre gånger.
Pris: 3-7 nätter, 3-6 dagars ridning, från
4000 SEK, 3700 NOK, 425 EUR

London
Pip över till London och ha
en mysig ridweekend.
I Kent endast en timme utanför metropolen London hittar du den idylliska
landsbygden med vackra gamla stenhus och böljande gröna kullar. Du kan

nästan tro att du är i ett avsnitt av ”Morden i Midsomer”. Gabriella håller på och
bygger upp ett ridcenter med tillhörande semesterlägenheter. Det finns två
ridhus och en utebana. Här hålls kontinuerligt tävlingar i dressyr och hoppning.
Redan på fredagen kan du hinna
med en lektion, sen kan du välja mellan hoppning, dressyr och uteritt under
resten av helgen. Du rider två pass om

dagen lördag och söndag. Även på
måndag morgon kan du rida en lektion
Det finns cirka tio hästar med utbildningsnivå upp till MSV-dressyr och 100
cm hoppning.
Du kan välja mellan självhushåll och
helpension.
Pris: 3 nätter, 3 dgr ridning, från 5500 SEK,
5100 NOK, 625 EUR

Yogaresor
över hela
världen
inshapetravel.se
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western
western • Sverige

This is what
life is about ...

Gotland
Kom och rid western på
fina quarterhästar i vacker
Gotlandsmiljö.
Att åka till Gotland känns som att åka
utomlands. Det är inte bara semesterstämningen i Visby som spelar in utan
öns speciella natur och karaktäristiska
hus skapar en atmosfär av sydligare
breddgrader.
Här har Lisa byggt upp ett riktigt westernparadis med trevligt boende, ett
tjugotal westernutbildade hästar och
som pricken över i, en riktig saloon.

Kom och var med på en underbar
Westernvecka. Du får prova på olika
grenar inom westernridning.
Är du redan en van westernryttare
kan du välja att träna mer på det som
du är intresserad av.
Lisas specialitet är redskapsgrenar
såsom trail och ranchtrail. Både nybörjare och erfarna ryttare är välkomna då
ni delas in i olika grupper.
Vistelsen blandas med lektioner och
uteritter. En ritt går till havet och har ni
tur ser ni någon av de vackra havsörnarna. Som sig bör avslutas ritten på
gårdens saloon. Dagens upplevelser
späs på och den långa galoppen blir
milslång i berättelsen, och ni är alla
bättre ryttare än Seb Macahan.

Häst & Sport Resor VIP-Club
Under de 20 år som Häst & Sport Resor har varit ledande
på ridresor har vi fått många återkommande kunder,
som älskar att år efter år uppleva ytterligare en härlig
ridresa. Dessa kunder vill vi ta extra väl hand om.
Medlem I vår VIP-Club blir du när du rest 3 gånger med
oss.
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Hit kan du även komma på Långweekend. Du bjuds på lektioner, uteritt till
havet och fantastisk mat. Det blir många
trevliga timmar både i sadeln och på
saloonen.
Pris: 3-6 nätter, 4-6 dagars ridning, från
4400 SEK, 4300 NOK, 530 EUR

Som medlem i VIP-Club får du
• Öppet köp tom 60 dagar
före avresa
• Gratis avbeställningsskydd
• Ingen ombokningsavgift
• Gratis yoga se sid 12.

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

häst & Sport Resor 2014
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dressyr • Sverige

Stockholm

Gotland

Ridcentret ligger vackert beläget ute
på landsbygden och endast någon mil
från Arlanda flygplats. Här har Suvi och
hennes sambo byggt upp en fin dressyrgård med fokus på kvalitetshästar.
Du bor och äter i den vackra mangårdsbyggnaden från 1700-talet tillsammans med ditt värdpar.
Här får du rida på välutbildade
hästar, flera av dem tävlar på medelsvår nivå. Suvis målsättning är att ge dig
en upplevelse 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 sitsträning, videoanalys av din sits, grupplektioner och en privatlektion. Samt förstås glada skratt och massor av hästsnack vid trevliga måltider.

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

Pris: 3 nätter, 3 dgr ridning, från 4850 SEK,
4700 NOK, 580 EUR

24

!
t
s
ä
b
a
r
ä
n
n
e
m
a
r
b
a
t
r
Bo
häst & Sport Resor 2014

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. Gården
ligger endast en timme från Göteborg.
Linda rider klassisk ”engelsk” dressyr
men hennes mål är att vidareförmedla
varför vi ger signaler på ett visst sätt och
vad vi kan förvänta oss för reaktion av
hästen. Samt även att göra oss 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. Du hinner även med en tvåtimmars långritt
på Hunneberg som bjuder på härliga
galoppsträckor i underbar natur. Vilken
givande helg.
Pris: 3 nätter, 3 dgr ridning, från 4900 SEK,
4800 NOK, 585 EUR

Du bor på gården i en flygelbyggnad.
Här bjuds du på riklig och god hemlagad mat (vin och öl finns att köpa till).
Närheten till Visby gör att du lätt kan
utforska denna fantastiska medeltida
stad.
Pris: 3-5 nätter, 3-6 dagars ridning, från
5500 SEK, 5400 NOK, 660 EUR

häst & Sport Resor 2014
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hoppning/dressyr • Turkiet I Tyskland

hoppning/dressyr • USA

Istanbul

Memphis

Härlig miljö, god mat och
sol stor del av året.

Många känner till att Memphis är rockens vagga och bluesens hem och Elvis
favoritstad. Men här kan du även få
utmärkt hopp- och markarbetsträning
samt njuta av den vänliga sydstatsmentaliteten ute på landsbygden.
Svenske Christian och hans fru McKrell välkomnar dig till sin trevliga ridanläggning. Hit kan du med fördel åka
året runt då det alltid är varmt och skönt
för oss frusna nordbor.
Under en vecka får du två lektioner
per dag i dressyr eller hoppning i en liten
grupp, 1-4 personer. Hästarna är utbildade upp till lätt/medelsvår nivå i dressyr
och 130 cm i hoppning. 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
gästrum 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.

Engelska Catherine och hennes man
har tillsammans byggt upp en ridresort.
Hotellet har ett ypperligt läge endast
sex mil utanför Istanbul och tio minuters
bilväg från havet. Maten som serveras
är smakrik och god med många spännande grönsaksrätter. På menyn finns
alltid flera rätter att välja mellan så det
är ingen risk att du går hungrig från
restaurangen. Njut även av hotellets
pool och jacuzzi.
Hit är alla välkomna såväl barn som
vuxna, nybörjare och erfarna ryttare.
Det finns en häst för alla smaker.
Antingen rider du i ridhuset eller på
den stora utebanan. Du får två lektioner per dag och väljer själv om du vill

rida dressyr, markarbete eller hoppa.
Lektionerna ges på engelska, oftast av
ägarna själva. Det går även att byta
ut lektioner mot uteritter i de vackra
omgivningarna.
Vad härligt att varva träning av hästar, ligga vid poolen och njuta av god
mat och dryck på dessa varma breddgrader.
Pris: 4-7 nätter, 3-6 dagars ridning, från
6000 SEK, 5600 NOK, 650 EUR

Südharz
Rid klassisk dressyr på andalusier.
I vackra Südharz drygt en timme från Leipzig har du chans att få utmärkta privatlektioner på harmoniska hästar. Alexandra som äger ridcentret är också din tränare.
Beroende på dina förkunskaper och önskemål kommer du att träna på olika
grader av samling och sidvärtsrörelser. Men du som är en avancerad ryttare kan
självklart få träna både piaff och passage. Alexandra är väldigt lugn och mjuk i sitt
sätt att träna hästar och ryttare, vilket ger ett väldigt gott resultat. Du rider främst på
PRE (Pura Raza Española) hästar och andalusier, både hingstar, valacker och ston.
På ridcentret finns både en stor utebana och ridhus. Boendet är bekvämt i
trevliga lägenheter med köksdel och badrum.
De 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 dgr ridning, från 10300 SEK,
9500 NOK, 1165 EUR

Pris: 4-7 nätter, 3-6 dagars ridning, från 3300 SEK, 3100 NOK, 355 EUR
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western • Ungern

Fjolårets bästsäljande nyhet!

Budapest
Njut av härlig ranchvistelse nära.
Du behöver inte åka ända till USA för att få vara cowboy. Det räcker
med ett par timmars flygresa och du kan ta på dig westernbootsen
och svinga dig upp på en fin quarterhäst, appaloosa eller varför inte
en paint. Denna ranch har sitt ursprung i dess ägares genuina intresse
för western och hästar. Det var länge en privat ranch och stuteri,
men nu har de öppnat upp dörrarna för dig och andra ridentusiaster.
Det sparas inte på något för att gäster och hästar ska må bra och
trivas.
Ida som älskar hästar och arbetade som ekonomichef i Sverige kom
hit som gäst för två år sen och blev helt såld. Nu är hon delägare i ranchen och har hjälpt till att göra den till det varma, roliga, professionella
westernställe som det är idag.
En stor fördel med western är att man rider i bekväma westernsadlar
på coola hästar. En något så när vältränad, orädd person kan ut och
galoppera redan första dagen. Sen, för att bli riktigt duktig, så krävs
det ju oändligt med träning som inom alla sporter.
Här kan även du som redan är en aktiv westernryttare få kvalificerad
träning.
Veckan är flexibel, träning varvas med härliga uteritter. De fina sandvägarna inbjuder till långa galopper.
Du bjuds på god ungersk mat och dryck och ett svalkande dopp i
poolen är ju alltid skönt.
Du lär komma hit både en, två och flera gånger.
Pris: 3-7 nätter, 3-6 dagars ridning, från 3500 SEK, 3200 NOK, 375 EUR
Följ med på gruppresa den 28.9-5.10 2014 med VIP-rabatt.
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långritt • Bulgarien I Bosnien

Långritter
Alla kan vara med, det är det som är så bra
– Är du en van ryttare får du en livlig häst,
är du en oerfaren ryttare får du en lugn häst.
På det sättet får alla utbyte av ritten. Att uppleva ett land från hästryggen är oslagbart.

Spänning – Att galoppera på en livlig häst för
en van ryttare ger samma tillfredställelse som
en galopp på en lugn häst för den ovana.
Smaksensationer – Spansk paella i Andalusien,
saftig biff i Argentina, mjukt Sauternevin i
Bordeaux, mustig Guinness på Irland...

Bulgarien
Glädje – Många skratt, avslappnad kropp
och själ efter en aktiv dag, glada kvällar med
nyfunna vänner.

Upplevelser – Galoppera med giraffer i
Tanzania, rid mellan sagoslott i Polen, rid med
nomaderna i Mongoliet...
Det finns mer än 100 olika alternativ att välja
mellan.

Där asfalten slutar, och endast
hjulspår leder vidare uppåt i
bergen, väntar upplevelserna.
I den centrala delen av Balkanbergen
ligger byn Apriltsi som är vår bas. Ditt värdpar Reni och Torshko har sitt pensionat i
byn. Hästarna är pigga bulgariska halvblod och korsningar med arabiskt fullblod och du rider i westernsadel.
Här kan du välja mellan ett flertal
spännande ritter. På Långritt över Balkanbergen rider ni från by till by och sen
vidare genom Rosornas dal till Balkanbergens lillebror, Sredna Gora. Väljer du
De ”sjungande klipporna” rider ni i ett
stort reservat. Här finns ett rikt djurliv med
björn, örn, vildsvin och lodjur. Ridningen
är mycket varierad gällande både terräng och tempo. Blåser det då ni passerar de häftiga klipporna kommer ni att
höra dem sjunga.

Bosnien
Gillar du långa snabba
galopper?
Bosnien har blivit populärt bland äventyrare som vill uppleva en av de få oexploaterade delarna av alperna. Det är
fantastiskt vackert uppe på Kupresplatån med 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. Här får du verkligen uppleva
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På bägge ritterna förflyttar ni er och bor
i olika bergsstugor och pensionat efter
vägen.
Tycker du att det är skönt att bo på
samma pensionat hela veckan så väljer du Ridning i Apriltsi. Härifrån finns
många naturliga långrittsmål som t ex
Maragidik och Vidimavattenfallet, ett
litet kloster eller charmiga små bergs-

byar. Under varje dagsritt finns det flera
sträckor väl lämpade för galopp.

äktheten och värmen hos ditt värdpar.
Det bosniska köket är mycket gott och
har influenser från medelhavsländerna.
Det finns också utmärkta viner då klimatet lämpar sig väl för att odla vindruvor.
Du rider på pigga arabiska fullblod, lipizzaner eller fullblodskorsningar.
Ridningen är snabb och okomplicerad,
ingen bryr sig om din ridstil, bara du
känner dig trygg och gillar när det går
undan. Ritterna planeras dag för dag
och utgår från gruppens önskemål.
Dina värdars mål är att du ska ha så kul
och trivas så bra att du blir en ständigt
återkommande gäst.

Pris: 7 nätter, 6 dgr ridning, från 6500 SEK,
6000 NOK, 700 EUR

Pris: 7 nätter, 6 dgr ridning, från 7100 SEK,
6600 NOK, 765 EUR
Reni och Torshko anordnar
även fler långritter. Läs om dem
på hastsportresor.se

häst & Sport Resor 2014
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långritt • Danmark I Cypern

långritt • Estland

Nordjylland Nyhet!

Muhu Island

Sträck ut i galopp på en av
Danmarks finaste badstränder.

Vill du njuta av en riktigt
lyxig weekend?

Och bäst av allt är att du får rida på stranden
obegränsat året runt. Här har Gitte sitt stuteri och
gästhus. Hon avlar gångartshästar för den kräsne
ryttaren. Utöver islandshästar föder hon upp de
sydamerikanska raserna Paso Fino och Paso Peruano. De är större än islandshästen och har mjukare
tölt och anses perfekta för personer med ryggproblem. Totalt finns cirka hundra hästar i alla åldrar.
Här får du rida på Jyllands vackra stränder.
Varje dag rider ni ut i de vackra omgivningarna
och du kan även få givande ridlektioner.
Du bor i ett av de nyrenoverade rummen och
deltar i det omväxlande livet på gården.
Härligt att få så bra och rolig ridning i Skandinavien.

I ensamt majestät vid en vacker havsvik
hittar du denna pärla, ett litet exklusivt
hotell med spafaciliteter.
Du välkomnas med ett glas bubbel
och en gourmetmåltid. Sover gott gör
du i din fina svit. Efter champagnefrukost med nygräddat bröd, skjutsas du
till ett närbeläget stuteri för en heldagsritt med avbrott för en trevlig picknick.
Följande dag rider du först tre timmar
och får sedan massage.
Denna personliga herrgårdsvistelse
ger dig en känsla av att vara utvald
att få njuta och uppleva något mycket
speciellt.

Pris: 3-5 nätter, 3-5 dagars ridning, från 3800 SEK,
3500 NOK, 425 EUR

Pris: 3 nätter, 2 dgr ridning, från 6200 SEK,
5700 NOK, 670 EUR

Cypern
Ridning på Afrodites ö.
Det varma välkomnandet plus den makliga takten i vardagen gör att Cypern
blir en omedelbar favorit.
Schweiziska Marisa har tillsammans
med sin man ett antal eleganta lägenheter med pool. Här bor du mycket
bekvämt med utsikt över den lilla byn.
Du serveras frukost och god cypriotisk
mat på parets restaurang.
Varje dag skjutsas du till stallet för
en tvåtimmars uteritt. Du rider genom
odlingar av apelsin, citron och grape-
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frukt. Olivträd och Johannesbröd trivs
där 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.
Hit kan du med fördel åka året runt
då ön har medelhavsklimat med torra
somrar och milda vintrar. Många semestrande nordbor firar julafton med ett
dopp i havet.
Pris: 7 nätter, 6 dgr ridning, från 6600 SEK,
6100 NOK, 710 EUR

Because I´m worth it!

Kohala
Herrgårdsvistelse med islandshästar.
Mika från Finland och Karin välkomnar dig till sin herrgård från 1875.
Här finns många mysiga rum att umgås i samt en bar förstås.
I stallet står ett tjugotal islandshästar och varje år föds nya söta föl.
Här kan du verkligen få njuta av härlig natur, ridvägarna är fantastiska och närapå oändliga. Ritterna går genom vackra skogar och
över böljande ängar och på veckoritterna rider ni till havet. Är det
fint väder kan ni passa på att bada.
På kvällarna serveras goda trerättersmåltider.
Under din vistelse får du uppleva mycket ridning på glada och
framåt hästar.
Pris: 3-6 nätter, 3-5 dagars ridning, från 5500 SEK, 5100 NOK, 595 EUR
häst & Sport Resor 2014

33

långritt • EgyptenI Frankrike

Sharm el Sheik
Den lilla kustorten Dahab
har ett fantastiskt läge direkt
vid Röda Havet.
Det vackra turkosblå havet och de skiftande kullarna från Sinaiöknen utgör en
vacker bild. Dahab är en liten och lugn
turistort med små hotell. Här finns några
av världens bästa korallrev.
Du bor på ett mysigt hotell med stor
pool, restaurang, yogastudio och egen
strand, ett par minuters promenad från
restauranger, caféer och shopping.
Ökenritt och härliga stränder är
mycket omväxlande. En av ritterna går
till en by där du bjuds på en beduinmiddag. Här kan du sova kvar och
njuta av en gnistrande stjärnhimmel.
Du rider blandat halv- och heldagsritter så det finns gott om tid att snorkla,
slappa och bada.
Detta är perfekt för dig som vill komma till ett avslappnat semesterparadis
och både få ridning och härlig avkoppling i ett varmt och soligt klimat.
Pris: 7 nätter, 6 dgr ridning, från 6100 SEK,
5600 NOK, 655 EUR
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Bordeaux
& Loire
Vill du njuta av sol, vin
och slott?
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.
Följ med på Vinritt i Bordeaux, ritten
går runt Bordeaux, världens vinhuvudstad. Hästar och ryttare tar färjan över
floden för att se fortet Blaye. Ritten fortsätter genom vingårdarna och du får
njuta av långa galopper. Vid lunchtid
bjuds det på härlig picknick och provsmakning av vin. Turen tar dig förbi
många vackra slott och du bor på
hotell och vingårdar. Denna ritt ger en
härlig eftersmak.
Paris närbelägna landsbygd är så full
av historia, kultur och vacker arkitektur.
Ritten Paris – Versailles går i Louis den
XIV fotspår, nära Paris portar, från slottet

”Vaux-le-Viconte” till det världsberömda
slottet ”Versailles”, låt dig imponeras.
Vidare genom skogarna ”Fontainebleau” och ”Rambouillet”. Tänk att Paris
är så mycket mer än Eiffeltornet.
Skimrande floder, vackra slott, medeltida städer och gott vin gör ritten Slotten i Loire exceptionellt trevlig. Att de
franska kungarna hellre bodde vid Loire
än i Paris kommer du att förstå under
rundturerna på slotten.
Pris: 7 nätter, 6 dgr ridning, från 13800 SEK,
12800 NOK, 1490 EUR
Förutom dessa ritter kan du välja mellan
Strandritt i Medoc, Black Perigord och
Konungarnas dal. Läs dag för dag program på hastsportresor.se

Provence
Nyfiken på svarta tjurar, vita
hästar & strandgalopp?
Provence för tankarna till vin- och olivodlingar. Här har Didier haft långritter i
mer än tjugo år. Det som inte Didier vet
om Provence natur, kultur och ridvägar
är inte värt att veta. Hästarna är spanska hästar korsade med arabiskt fullblod och är specialtränade för långritt.
Ritten Provence till Camargue startar norr om Marseille. Denna medelhavsregion med berg, olivplantage och
vingårdar är mycket vacker. Under de
härliga lunchpauserna njuter du av
goda picknicks och gott rosévin. Ritten
avslutas i Camargue vid det blå Medelhavet. Här finns de berömda svarta
tjurarna och de vita hästarna.
Härliga strandgalopper markerar slutet på denna omväxlande ritt.
Välkommen till Luberon & Colorado
Provencale, en ritt genom det ”äkta”
Provence. Livet är lugnt och rofyllt, i ett
vackert och tidslöst landskap.
Härliga picknicks med kallskuret och
vin delar av dagen. Du färdas genom
vingårdar och utforskar vackra medeltidsbyar med fantastiska slott och kulturminnen. Du övernattar på 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: 5-6 nätter, 4-5 dagars ridning, från
7900 SEK, 7300 NOK, 850 EUR
Du kan även välja långritten Cezanne
långritt, Luberon till övre Provence m fl.
Läs mer på hastsportresor.se
häst & Sport Resor 2014
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långritt • Frankrike I Grekland

långritt • Irland

Auvergne
Är du en erfaren ryttare som
vill bo på slott och äta gott?
Brittiska Cathy välkomnar dig till sitt
vackra lilla slott utanför Lyon. Hon vill ge
dig det som hon själv skulle vilja få ut av
en perfekt ridresa. Vilket är mycket och
fartfylld ridning på fina hästar lämpade
för erfarna ryttare. Samt ett bekvämt
boende, god mat och vin i en hemtrevlig
miljö. De ständigt återkommande ryttarna bekräftar att hon verkligen lyckas.
Denna region, ”Haute-Loire”, med
stora skogar och öppna betesmarker,
raviner och floder är känt för sin fina ridterräng. 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
halvblod. 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 dgr ridning, från 10100 SEK,
9400 NOK, 1095 EUR

Följ med på gruppresa den 14-20.9
2014 med VIP-rabatt.

Kreta
Vattnas det i din mun
då du tänker på fetaost,
oliver och retzina?
Turkosblått hav, olivodlingar, god grekisk mat, charmiga vitkalkade byar och
gästvänliga öbor, vad kan man mer
begära? Här har holländska Sabine och
Manolis byggt ett mysigt hotell med
pool och ridcenter. Hästarna är halvblod
och fullblod och två söta welshponnyer.
Vill du rida ut på ett riktigt äventyr på
egen hand eller med guide väljer du
Lassithi långritt – från berg till hav. Du rider
högt upp till en platå där det bär av
i full galopp. Därefter passeras byar,
oliv- och apelsinlundar. På sluttningarna
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ligger vingårdar och borgar. Vid kusten bjuds du på härlig galopp längs
stranden. Kvällens färska fisk smakar gott.
Om du vill bo på det fina lilla hotellet
hela veckan väljer du Panorama långritt.
Varje dag ger ni er av på ritter åt olika
håll. Du rider tre till fem timmar per dag.
Är ni en familj där alla inte rider väljer ni

Aktiv solsemester. Njut av det grekiska
livet. Sola, bada, utforska ön och när det
svalnar framåt kvällen rider du som vill ut
på en tvåtimmarsritt med guide genom
Langadadalens omväxlande natur.
Pris: 7 nätter, 6 dgr ridning, från 6100 SEK,
5600 NOK, 655 EUR

Sligo

Clare

Drömmer du om att galoppera
på havsbotten ut till en ö?

Nicola och Bertie hälsar
dig välkommen till sin fina
1700-talsgård.

Det är lågvatten och underlaget är
perfekt så du behöver inte oroa dig för
hål och ojämnheter. På vägen passerar
du solande sälar. Kom och förverkliga
din dröm hos Ursula och Raymond.
Rid på Långritt vid havet. Du bor på
ett charmigt spahotell vid havet där
middagen ofta består av havets läckerheter. Efter ridningen kan du beställa
massage eller ta en simtur i poolen.
Vissa kvällar bjuds det på levande
musik i en av barerna.
Du rider mellan 4-6 timmar per dag.
Vissa dagar har du picknicklunch och
andra dagar stannar du till vid en
mysig pub. Du kan välja mellan ett fyrtiotal hästar, det är irländska halvblod,
fullblod och ponnyer. Galopperna längs
de kilometerlånga stränderna är något
som alltid stannar i ditt minne.
Pris: 6 nätter, 5 dagars ridning, från
10200 SEK, 9500 NOK, 1105 EUR

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.
Rid på Galway – Clare långritt. Ritten
går över Slieve Aughtybergen med
fascinerande vyer över de majestätiska Lough Derg och floden Shannon.
Du rider till ”Glandaria” (kungarnas dal),
en stor grönskande dal vid floden Shannon. Härnäst utforskas Burren, detta
månliknande landskap med sin otroliga
fauna och flora. Den sista dagen ser
ni Atlanten med de kända Aranöarna
och Connemarabergen i bakgrunden.
Vid lunchtid avnjuts en god picknick och på kvällen, efter 4-6 timmar i
sadeln, är det skönt att bjudas på en
trerättersmiddag.
Du bor några nätter på ridcentret
och några nätter på små trevliga pen-

sionat. Detta är en fartfylld och omväxlande ritt.
Du kan även välja den kortare ritten
Slott och klosterruiner.
Pris: 5-7 nätter, 4-6 dagars ridning, från
8200 SEK, 7600 NOK, 885 EUR

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

häst & Sport Resor 2014
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långritt • Island I Israel

långritt • Italien

Neapel
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På Övre Galileen rider du i det bergiga
landskapet i norra Israel som är otroligt
vackert. I detta område har många,
både historiska och bibliska händelser,
utspelat sig. Denna ritt är fullspäckad
med intensiv ridning genom de fantastiska landskapen Menashestäppen,
bergskedjan Carmel och dalen Jezreel.
Du får möjlighet att utforska arkeologiska platser och naturliga underverk som
det är få förunnat att uppleva. Även på
denna ritt är boende och mat av hög
standard.

Island

Pris: 7 nätter, 6 dgr ridning, från 15200 SEK,
14100 NOK, 1640 EUR

Upplev häftig ridning i ett
magiskt landskap?

Här finns också kortveckor med mycket
riding. Läs mer på hastsportresor.se

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

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

Pris: 6-8 nätter, 5 dagars ridning, från
13300 SEK, 12300 NOK, 1515 EUR

Är du sugen på hemgjord
getost, pasta och salami?
Då har du kommit rätt, här är maten viktig och köket har nominerats till Michelinguiden. Gino och hans familj är alla
involverade i gården där det produceras olivolja, vin, salami och getost. Läget
är fantastiskt, med närheten till havet.
Du rider på pigga italienska halvblod.
Varje dag på Medelhavsritten utforskar du en ny del av nationalparken.
Ritten går genom olivodlingar, över mjukt
rundade berg och ut till den vilda och
vackra kusten. Du passerar charmiga
medeltida byar och ser lokalbefolkningen som skördar vin eller plockar oliver. Din guide delar glatt med sig av sin
kunskap om regionen. Varje kväll återvänder du till gården och hinner kanske
med ett dopp i poolen innan den goda
middagen serveras.
Hit ska du åka om du älskar vacker
natur och god mat i en hemtrevlig miljö.
Pris: 7 nätter, 5 dgr ridning, från 8200 SEK,
7600 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

Sicilien
Engelsmannen Mark har valt att bosätta
sig på Sicilien, denna vilda och otroligt
vackra ö. Mark, tidigare racerförare sadlade om och renoverade en gård 2500
meter över havet i Madoniebergen.
Läget är extraordinärt i en bördig dal
med spektakulär vy över bergstopparna
som sticker upp genom molnen. Du bor
i bekväma dubbelrum och flera måltider intas på den stora terrassen.
Njut av Sicilien, det är vad Mark vill
att du ska göra. Han har lagt upp ett
veckoprogram där du på hästryggen
får uppleva och se det bästa i hans nya
hemland. Hästarna är en blandad kompott av andalusier, haflinger och olika
lokala korsningar. De är alltid pigga på
en galopp men också totalt orädda.
Luncher och middagar intas ofta på
små restauranger, som är utvalda på
grund av sitt vackra läge, sin trevliga
ägare eller skickliga kock.

I mitten av veckan spenderar ni en
heldag i Palermo, Siciliens huvudstad.
Ni besöker olika marknader och sevärdheter och får smaka på några typiska
lokala specialiteter.
Den sista kvällen bjuds ni på BBQ på
terrassen (om vädret tillåter) med utsikt
över Gurfadalen. Efter frukost beger ni
er ut på en kort avskedsritt innan det är
dags att lämna denna sagoö.
Pris: 7 nätter, 5 dgr ridning, från 8500 SEK,
7900 NOK, 920 EUR
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långritt • Italien

Siena

Toscana - a dream coming true

Har du väl hittat hit kommer du med
säkerhet tillbaka både en och två
gånger. Denna eleganta toscanska
gård ligger mitt i vacker natur. Gården
har 70 hektar mark som används till
att producera olivolja och vin på och
till hästuppfödning. Hästarna är främst
angloaraber, en elegant häst som är
utmärkt för både hoppning och dressyr.
De är mycket uthålliga och klarar av
långa 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
Välj mellan Dressyr, hoppning och
uteritt, antingen två lektioner eller en
längre uteritt per dag. Det finns en fin
utebana med vacker utsikt.
Lektionerna ges till nybörjare upp till
medelgoda ryttare. Fokus är på balans
och harmoni mellan häst och ryttare.
Hopplektionerna är på hinderhöjder
upp till 1 m.
I denna fina miljö, som präglas av
genuin kärlek till hästen och gourmetmat, kommer du att må bra.
Pris: 7 nätter, 6 dgr ridning, från 10300 SEK,
9500 NOK, 1110 EUR

40

häst & Sport Resor 2014

Florens
Vill du utforska Toscana
i westernsadel?
Franco som är westerntränare och
hans 30 westernhästar kommer att ta
väl hand om dig. De första tre dagarna
rider du tvåtimmarsritter förbi små byar,
slott och vingårdar. På kvällarna väntar goda trerättersmiddagar med vin.
På onsdagen lämnar ni gården för en
tre dagars långritt.
Du kan välja mellan två ritter, Vingårdar och olivlundar, där ni rider genom
den vackra byn Vetrice, vidare längs
Sievefloden och genom byn Rufina,
berömd för sina viner. Och Bland kloster och slott, där ritten går förbi Selva-

pianas Chianti vingårdar, det vackra
slottet Nippozzano och slottet Ristonchi.
Du kan även ta en Ranchvecka och
bo på gården och rida 12 eller 18 timmar.
Westernlektioner varvas med uteritter.
Eller en City riding holiday med 2 dagar
i Florens och tre på ranchen.
Pris: 5-7 nätter, 2-6 dagars ridning, från
5500 SEK, 5100 NOK, 590 EUR
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långritt • Litauen

långritt • Kroatien

Split

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

Hästarna är trevliga korsningar med
hannoveranare, trakehner och inhemska
halvblod.
Varje natt byter du boende som varierar mellan fyrstjärniga hotell, bo på lantgård och motell, alltid med dusch/WC
på rummet. Du kommer att få prova på
lokala rätter och få en unik insikt i hur
befolkningen bor och lever.
Detta tillsammans med rolig och
stundtals fartfylld ridning gör detta till en
berikande och rolig upplevelse.
Pris: 7 nätter, 6 dgr ridning, från 8400 SEK,
7700 NOK, 900 EUR

Dijana och Bosko har en trevlig gård,
med egen vinodling och en välbesökt
restaurang. Hästarna är främst fina inhemska halvblod men det finns även
några ponnyer.
Rider du Krka långritt får du en härlig
naturupplevelse. Ni bor fem nätter på
gården och två nätter på pensionat.
Du rider genom små charmiga byar.
Det är otroligt vackert, med många källor som ger härlig grönska och inbjuder
till ett uppfriskande dopp. Imponerande
bergstoppar passeras. Därefter rider ni
in i Krka nationalpark med sin livliga flod,
som har sju naturliga vattenfall. Parken
har ett rikt djurliv och många blommor
och växter. Under veckan får du prova
flera lokala rätter, gärna med en hemgjord snaps till.
På Dalmatien långritt återvänder du
till gården alla kvällar utom en då du
sover i tält. Du rider genom de charmiga byarna Sinj och Citluk, på gamla
kullerstensgator från romartiden, upp på
berget Gaj med en vidunderlig utsikt.

Långa galopper över böljande fält piggar upp ritten. I slutet av veckan når ni
Dabar, en av de vackraste ravinerna
vid Perucasjön. Det är en perfekt lägerplats och middagen smakar extra gott
vid den öppna elden.
Pris: 7 nätter, 6 dgr ridning, från 7900 SEK,
7300 NOK, 850 EUR

Istrien
I den lilla byn som bara har sex hus ligger
gården där Petar med familj välkomnar
dig. Den ligger vackert belägen cirka
en halvtimmes väg från Medelhavet.
Petar är född och uppvuxen här och
känner regionen utan och innan. Han
medverkar även på filminspelningar
som stuntman med sina hästar.
Hästarna är korsningar med arabiskt
och engelskt fullblod och appaloosa.
De är pigga och framåt men väldigt
lätta att stanna och orädda, med
andra ord perfekta för långritt.
På Istrien långritt får alla natur- och
hästälskare en härlig upplevelse när ni

rider från västkusten mot inlandet. Ritten
går genom medeltida byar och vingårdar, gröna dalar och över böljande kullar. Intressanta sevärdheter såsom kalkstensgrottor, Grimanislottet, spökstaden
Dvigrad och den medeltida staden
Grasisce besöks.
Du bor fem nätter på gården och
två på pensionat. Hästarna brukar stanna i hagar och stall utefter vägen.
På kvällarna bjuds du på husmanskost som kan avnjutas tillsammans med
ett närproducerat vin.
Pris: 7 nätter, 6 dgr ridning, från 7900 SEK,
7300 NOK, 850 EUR
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långritt • Marocko I Norge

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 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 traditionell mat vilket inkluderar couscous,
tagines, grillat kött och fisk.

långritt • Polen
Hästarna är arabiskt fullblod korsade
med berberhäst (ca 145 -160 cm) och
perfekta för distansritt.
På Strandritter och wellness rider du
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 behandlingar såsom helkroppsmassage,
hot-stone-massage, lymphatic drainage,
ansiktsbehandling och manikyr. Du kommer må som en prinsessa/prins.
Strand- och långritt inleds med tre
dagars uteritter och enklare lektioner.
Sedan en tredagars långritt med övernattning i tält och en natt hos en ber-

Poznan
Jag älskar slott!

berfamilj. Detta program är en perfekt
kombination av avkoppling på ranchen
och sen en spännande långritt där du utforskar den marockanska landsbygden.
Pris: 7 nätter, 6 dgr ridning, från 7000 SEK,
6500 NOK, 750 EUR

Jotunheimen
Jotunheimen är ett fantastiskt högfjällsområde med många glaciärer
och vackra fjällsjöar. Din värd Torgeir, älskar fjället och tillsammans med
sina hästar (norska dölehästar och islandshästar) tar han med dig på
Långritt i Jotunheimen. Ni samlas på ”Jotnetunet” där du träffar dina
nya ridkamrater. Ni kan vara mellan 20-25 ryttare så det brukar bli en
härlig stämning.
Långritten inleds i vacker fjällterräng och avslutas med en frisk galopp
på sandstranden vid Bygdin. Målet är det charmiga högfjällshotellet.
Dagen därpå rider ni över Valdresflya, 1400 m ö h och bor på ett trevligt
hotell med utsökt mat. En dag vilar hästarna och du kan välja mellan
t ex forsränning och canyoning (ingår ej i priset) eller vandra över den
mytomspunna Besseggen. Dagen därpå rider ni genom Bruruskaret till
Haugseter. På fredagen är det fri ridning. Fem och fem rider ni längs
Vinstervatnet i valfritt tempo. På kvällen är ni tillbaka på ”Jotnetunet”
där en härlig avskedsmiddag serveras.
För dig som inte kan vara borta så länge finns även tre- eller fyradagarsturer som innehåller valda delar från veckoturen.
Pris: 3-6 nätter, 3-5 dagars ridning, från 5200 SEK, 4500 NOK, 585 EUR
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Skulle du vilja rida från slott till slott?
I så fall bör du besöka Sofia som har en
sekelskiftesgård 5 mil utanför staden
Poznan. Sofia tar emot dig med öppna
armar och du känner dig direkt välkommen. Du bor en eller två nätter på hennes mysiga gård.
I vilket annat land hittar du vackra
slott utplacerade på lagom ridavstånd,
så att du kan rida runt och bo på slott
efter slott i en vecka? På Kung Stanislaus slottsritt får du bo på inte mindre
än fem stycken. 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 långritter.
Du rider ca 3-6 timmar per dag i
ett varierat tempo. Hästarna är trevliga
polska halvblod. Vid lunchtid dukas det
upp en mysig picknick och ni tar en
lång välbehövlig 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 ridupplevelse, 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
lite innan ni serveras en god middag.
Denna ritt är rik på såväl kultur som trevligt umgänge och ridning.
Pris: 7 nätter, 6 dgr ridning, från 13900 SEK,
12900 NOK, 1500 EUR

Lobez
Utanför Lobez ligger denna stora lantegendom som består av en herrgård,
stall, ett litet ridhus samt 1000 hektar
mark. Ägarinnan Joanna, som är veterinär, månar om både natur och djur.
Maten som serveras är mycket välsmakande och baserad på ekologiskt
odlade grönsaker och kött, inklusive
anka, från egen uppfödning. Under
veckan bor du på den fint renoverade
herrgården.
På Långritt på lantegendom rider du
främst angloaraber som är uppfödda
på gården. De är uthålliga och i god
kondition vilket möjliggör ett högt tempo med många och långa galopper.
Några dagar utgår ritten från gården och några nätter lämnas hästarna
i stall och du skjutsas hem. Ritten går
över stora, böljande kullar, längs fina

skogsvägar och till regionens största sjö.
Du kommer även att besöka det tidigare statligt ägda stuteriet Lobez samt
slottsruinen Drahim.
Efter en härligt ritt och en god middag är det mysigt att sitta framför brasan och provsmaka hemgjorda likörer.
Pris: 7 nätter, 6 dgr ridning, från 7900 SEK,
7300 NOK, 850 EUR
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Azorerna

de magiskt vackra öarna mitt i Atlanten!

São Miguel
Svenskarna Christina och Claude ville
åka till ett exotiskt resmål med vacker
natur och få turister. Azorerna, en grön,
frodig ögrupp tillhörande Portugal mitt
ute i Atlanten, stämde in på deras krav.
De blev förälskade i öarna, och köpte
en vacker 1600-talsgård på sagoön
São Miguel. Tillsammans med dem har
du en unik möjlighet att få uppleva
denna mytomspunna ö på bästa sätt,
från hästryggen.
På långritten Genom tropisk vegetation, får du se och uppleva det mesta
av sagoön. Ni rider på sluttningarna
nedanför Eldsjön med fantastiska vyer.
En annan dag blir det en härlig heldagsritt som går från den norra sidan
ner till den södra kusten. Därefter utforskas sydkusten och ni rider ända från
Relva till Vareza.
Trötta ridmuskler får vila då ni med
bil åker till den vackra Lagoa de Fogo,
eldsjön, med efterföljande bad i 30gradigt varmt vattenfall. Du bjuds som
vanligt på en välförtjänt och god middag när du kommer tillbaka till gården.
Ännu en heldagsritt går till de sägenomspunna tvillingsjöarna. En perfekt
avslutning på en härlig vecka.
Vill du ha gården som bas är ”Lilla”
ridveckan något för dig. Du väljer mellan uteritter i det otroligt vackra landskapet och lektioner.
Pris: 7 nätter, 6 dgr ridning, från 5600 SEK,
5200 NOK, 610 EUR
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Faial

Nyhet!

Ön Faial bjuder på alla nyanser av grönt
som du kan hitta på naturens palett.
Tropisk vildmark och ökenlika landskap.
Här har Anja och Victor sin bas med fint
boende och underbara älskade hästar.
Långritt på en eller fyra öar; börja
med att utforska ön Faial under en
vecka och bo trevligt nära gården eller
välj direkt det ultimata äventyret och
utforska alla fyra öar. Du reser med inrikesflyg och hästarna med båt och bor
på exotiska och lyxiga boenden.
Ön Graciosa är liten, med vulkanisk
aktivitet och varma källor.
På Ön Terceira ligger den vacka
renässansstaden Angra do Heroismo
(UNESCO världsarv), och här bor vilda
svarta tjurar.
Ön Pico med det majestätiska berget Pico, 2,351 m högt, som sägs kyssa

molnen. Här prunkar vinrankorna i de
vulkaniska landskapen och det produceras gott rött och vitt vin. Du kommer att träffa både människor och djur
med karaktär. Du rider på lavastränder,
över gröna ängar och genom tropiska
skogar, en naturupplevelse som heter
duga. Det läggs även stor vikt vid det
kulinariska, så dina smaklökar kommer
också att bli tillfredställda med råge.
Pris: 7-14 nätter, 6-10 dagars ridning,
från 11100 SEK, 10300 NOK, 1200 EUR
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Alentejo
Här träffar du Claudia som gör allt för
att du ska få en oförglömlig ridsemester.
Hon är en duktig ryttarinna som tävlat
medelsvår dressyr. Nu satsar hon på
sina långritter. Hästarna du rider är lusitanos som lämpar sig utmärkt för detta.
Atlantkusten långritt är en fartfylld
långritt där hästarna lämnas i hagar
utefter vägen och du skjutsas ”hem” till
stuteriet varje kväll. Middag äts på familjens mysiga fiskrestaurang, som även är
en populär mötesplats för lokalbefolkningen. Är du kvällspigg kan du avsluta
en härlig dag med ett dopp i havet.
Den första dagen rider du sydväst
till den öde Malhaostranden. Det blir
en härlig picknick i pinjeskogen och ni
rider sen hem längs mjuka sandvägar.
Långritten går vidare över gyllengula

stränder till en fiskeby. Sedan blir det ridning i kuperad terräng. Landskapet förändras dramatiskt under korta sträckor;
med ödsliga stränder, klippor, långa
högplatåer och ekskogar. Sista dagen
blir det en snabb galopp och det är

svårt att avgöra om det blöta i ansiktet
är farttårar eller vemod över att denna
fantastiska långritt snart är slut.
Pris: 7 nätter, 6 dgr ridning, från 8900 SEK,
8300 NOK, 950 EUR

Peneda Geres Nyhet!
Nära den norra gränsen mellan Portugal och Spanien ligger Peneda Geres
nationalpark. Landskapet bjuder på naturliga pooler i Laboreirofloden, termalbad, gamla naturstigar och vackra bergstoppar i bakgrunden. Livsstilen här är
i många fall fortfarande som i svunna tider.
Dina värdar, Pedro och Anabela, som är journalister, älskar detta unika naturområde då de har en passion för miljö- och naturvård. De har även producerat en dokumentär om den iberiska vargen. Du bor i små charmiga hus i byn
och utforskar olika delar av nationalparken varje dag.
På Långritt i Peneda Geres nationalpark passeras ofta hjordar av vildhästar
som är en underbar syn. Ritten tar er genom ekskogar och lundar av björk som
är ett naturligt skydd för rådjur och vildsvin, samt kastanje- och Hollyträd som är
en populär hemvist för ekorrar. Denna ritt passar sanna naturentusiaster som
vill njuta av lugnet, uppleva de naturliga juvelerna på den iberiska halvön och
lära känna detta landskap i sällskap med en trevlig grupp likasinnade ryttare.
Pris: 7 nätter, 6 dagars ridning, från 7900 SEK, 7300 NOK, 850 EUR
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Transylvanien
Det var som att förflytta
sig 100 år tillbaka i tiden,
fascinerande.
Christoph är rovdjursforskaren från Österrike som har byggt upp en fin hästgård
vid foten av Karpaterna. Boendet är
modernt och smakfullt och maten är
tillagad av de bästa råvarorna.
Hästarna är främst arabiska fullblod
och halvblodskorsningar. Både du som
söker en lugn som snabb häst kommer
att bli nöjd.
På Carpathia långritt bor du på den
fina hästgården hela veckan. Här bjuds

du på härliga vyer i bergen och långa
galopper över fälten. Ni rider i ett friskt
tempo när terrängen så medger.
Du passerar genom små byar och får
se hur livet är på landsbygden, det är
som att förflytta sig 100 år tillbaka i tiden.
Mitt i veckan får hästarna vila, då besöker ni Viscri som har en speciell historia.
De sista dagarna rider ni på långritt
upp i de rovdjurstäta bergen. Om vädret tillåter övernattar ni i tält. Maten til�lagas över lägerelden och det är spännande att sitta i mörkret och lyssna efter
vargars ylande.
Denna vecka ger dig inte bara härlig ridning utan även en unik insikt i samspelet mellan rovdjur och människa.

Vill du utforska områden längre bort
väljer du Transylvanien långritt. Till häst
tar du dig fram till de mest avlägsna
byar och upp på de högsta bergen.
Du kommer tillryggalägga 15 mil längs
gamla stigar som går från den ena
medeltida byn till den andra. Ritten tar
dig över vackra bergspassager och
vidsträckta hedar. Ni övernattar på
små pensionat och hemma hos lokalbefolkningen. Är du nyfiken på det
”äkta” Transylvanien är detta perfekt
för dig.
Pris: 7 nätter, 5-6 dagars ridning, från
8500 SEK, 7900 NOK, 920 EUR
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arabiskt fullblod. På långritten Längs
Mallorcas kust når du platser dit andra
ryttare inte har lov att rida, så det är en
unik upplevelse som ligger framför dig.
Du rider i en liten grupp med max åtta
ryttare.
Du kommer att rida i den fantastiskt
vackra nationalparken ”Sa Canova”,
till det vackra slottet Castillo de Santueri och längs ett flertal stränder.
Du får njuta av goda picknicks och
luncher på små fiskrestauranger.
I mitten av veckan får hästarna vila
och du har chans att upptäcka Palma
på en heldagsutflykt. Denna vecka ger
mersmak.
Väljer du Mallorca berg och hav
kommer du att passera flera kloster,
alla har sin unika arkitektur och historia.
Långritten går längs havet, upp i bergen, över härliga ängar och genom
små byar. I slutet av dagen tar hästbussen er hem till ridcentret där en
god middag och härlig säng väntar.
Det blir mycket ridning på härliga
hästar.
Pris: 7 nätter, 5-6 dagars ridning, från
9000 SEK, 8300 NOK, 970 EUR

Mallorca
Kom och njut av denna
vackra medelhavsö.
Din värd Antonio är en fantastisk doldis.
Under tjugo år har han byggt upp ett
underbart ridcenter med fina andalusiska hästar (PRE, Pura Raza Española),
och ett fint hotell. Här kan du få långritter och dressyr- och hoppträning av
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hög kvalitet. Det är inte många gäster
som förstår att det ibland är Antonio
själv som hämtar dem på flygplatsen,
då engelska inte är hans starka sida.
Efter dagens ritt är det härligt att
ta ett svalkande dopp i poolen eller
besöka wellnessavdelningen och njuta
av en välgörande massage, innan den
delikata trerättersmiddagen serveras.
PRE hästarna används i dressyrprogrammet (se sid 18) och på långritten
rider du spanska hästar korsade med

Menorca

Nyhet!

Med sina 120 sandstränder, flera insprängda bland klippor och
gömda i grottor, är Menorca kanske den bäst bevarade hemligheten i västra Medelhavet.
Hästens roll på den lilla ön är betydande. Man har till och med
avlat fram en egen ras. Den muskulösa menorquinern, som alltid
är svart, påminner mycket om andalusiern till utseendet.
Följ med Toni längs Cami de Cavalls – hästarnas stig. Toni har ridit
sen han var barn och utövat flera av dess discipliner, han är en äkta
och passionerad hästkarl. Under en vecka tar han dig runt på vindlande stigar, över berg och längs stränderna. Ni kommer att bo på
flera unika hotell och pensionat, alla utvalda för sin speciella charm.
Förutom hästar är Menorca känd för sin goda medelhavsmat,
egentillverkade ost och välsmakande gin. Så du lär få smaka på
det bästa både gällande vacker natur, mat och dryck.
Med alla sinnen fulla av intryck lämnar du denna lillasyster till
välkända Mallorca. Du kommer med all säkerhet att återvända.
Pris: 7 nätter, 6 dagars ridning, från 12300 SEK, 11400 NOK, 1330 EUR

Valencia Nyhet!
Uta var under femton år en framgångsrik
uppfödare av Knabstruper och tränare i
Tyskland. Hon arbetade även som läkare
och kirurg. Ett år åkte hon på ridresa och
blev kär i denna del av Spanien. Spontant
bestämde Uta sig
för att satsa på
sina hästar fullt ut
och flytta till sydligare breddgrader.
Detta har hon aldrig ångrat utan tar
nu glatt emot gäster på sin vackert
belägna finca.
Här kommer du
att trivas.

På Stjärnritt i Valencia spenderas dagarna
på hästryggen (totalt ca 30 tim) så du
hinner njuta av det färgskiftande landskapet, med vin- och olivodlingar, mandelträd och en mängd vackra blomster.
Tempot är blandat, med skritt och
trav och med jämna mellanrum en uppfriskande galopp. Mitt på dagen då
kroppen börjar kännas lite mör bjuds du
på picknick eller stannar till vid en liten
restaurang för en paella.
På kvällen, efter ett dopp i poolen,
bjuds du på en härlig trerättersmåltid
med ett gott vin till. Nöjd efter en aktiv
dag är det bara att slappna av och må
riktigt bra.
Pris: 7 nätter, 6 dgr ridning, från 6900 SEK,
6400 NOK, 745 EUR
häst & Sport Resor 2014

51

långritt • Spanien

:)
in
v
h
c
o
d
in
v
,
l
o
s
a
Jag vill h
52

häst & Sport Resor 2014

långritt • Spanien

Barcelona

Andalusien

Detta är ett av våra mest
populära resmål sedan många
år, med ett lite högre tempo.

Gillar du ett högt tempo med snabba
strandgalopper?

Hästgården ligger vid foten av Pyrenéernas snötäckta toppar. Det är en 1700talsgård med 200 hektar mark. Hästarna är andalusier och andalusier korsade med arabiskt fullblod.
Rid långritten från Berg till hav och
upplev soluppgångar, medeltida byar
med romersk arkitektur och galopper
längs öde stränder.
Under veckan bjuds du på bergsridning i orörd natur, genom smala pass
kantade av glittrande vattenfall.
Du kommer besöka många små
pittoreska 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 omväxlande snabb
ridning med boende i härliga miljöer
(ofta med pool).
Eller njut av Minilångritt i Pyrenéerna,
du välkomnas av goda spanska rätter
och vin. Därefter en tvådagars långritt
med härliga picknicks till lunch.
Förutom dessa två långritter finns
Längs medelhavskusten med Spa &
vinprovning, längs Costa Bravas kust
och den Kungliga leden (långritt med
en natt i Barcelona) mm. Läs mer på
hastsportresor.se
Pris: 3-7 nätter, 2-6 dagars ridning, från
4200 SEK, 3800 NOK, 445 EUR

Då ska du rida med Jo. Han är en riktig vagabond som gillar sitt
liv med hästar, god mat och vin.
På Andalusien långritt bor du fem nätter på ett enkelt hotell
med pool, några minuters promenad från stranden, och övriga
nätter på ett hotell i inlandet.
Första dagen rider ni i Brena de Barbate, genom pinjeskogar
och vidare till en vackert belägen restaurang där det blir lunch.
Sen tillbaka till den lilla vita byn. Dagen därpå bär det av längs
stranden och lunchen intas på en mysig strandbar i Conil.
Efter det fortsätter ritten inåt land med sina pinjeskogar och små
byar. Sen når ni ut till havet igen, denna gång vid orten Zahara.
Nu får du återigen njuta av långa härliga strandgalopper.
Detta är en härlig vecka med rolig och ridning, god mat
och mycket atmosfär.
Pris: 7 nätter, 6 dagars ridning, från 9300 SEK, 8600 NOK, 1000 EUR

Sierra Nevada
Sierra Nevadas sydsluttning La Alpujarra är känt för sin vackra natur,
sina snötäckta berg och de små, genuina vitkalkade byarna. Här har
du chans att rida på Alpujarra långritt med Sarah från England.
Hästarna är andalusier och arabiska fullblod som är noga utvalda
för sin skicklighet i bergen och sitt goda lynne.
Ritten går längs gamla åsnevägar och genom dalar där oxar fortfarande drar plogarna. Terrängen varierar dagligen, från ängar uppe
i bergen till pinjeskogar, mandel- och olivodlingar. Byar passeras, på
smala vindlande gator med typiska vita hus, med begonior i fönstren.
Du rider normalt fem till sex timmar per dag i ett blandat tempo.
En hel del snabba galopper men ibland måste du även leda din
häst. Oavsett tempo kommer vyerna vara spektakulära.
Du bor i bergsstugor och små hotell utefter vägen och bjuds på
god spansk mat. Du kommer att uppleva ett helt annat Spanien än
den vanliga turisten gör.
Pris: 7 nätter, 6 dagars ridning, från 10500 SEK, 9700 NOK, 1130 EUR
häst & Sport Resor 2014
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Skottland
I Tomintoul cirka 10 mil från Aberdeen,
kan du få njuta av det vackra skotska
höglandet. Här träffar du Rosie, som
med hjälp av sina tjugotalet hästar gör
allt för att du ska få se det ”mesta och
bästa” av Skottland.
Tomintoul är en liten charmig 1700tals by. Här finns några pubar, restauranger, hotell och affärer. Du bor på
ett hemtrevligt pensionat med gångavstånd till ridcentret.
Här finns främst trygga, pigga skotska highlandhästar. Du rider 5-7 timmar
per dag i en liten grupp med högst 8
ryttare.
På Glenlivet långritt rider du över
stora, mjukt rundade ljungbeklädda
berg, ner i gröna dalar, längs porlande
bäckar och genom små byar och gårdar. Du rider i varierad och stundtals
krävande terräng i lagom tempo med
många sköna galopper.
En dag går ritten till Glenlivets whiskydestilleri där du får en guidad visning
och chansen att provsmaka.
Pris: 6 nätter, 5 dgr ridning, från 10900 SEK,
10100 NOK, 1240 EUR

Lake District
Många drömmer om att få rida längs en
lång sandstrand med ljudet av vågorna
och doften av salt i luften. Här får du
verkligen förverkliga din dröm. Den åtta
kilometer långa stranden är fantastisk,
och perfekt för härliga galopper.

54

häst & Sport Resor 2014

Ridcentret är litet och personligt och
dess ägarinna Cath gör allt för att du
ska få njuta av denna vackra del av
England. Till sin hjälp har hon sina pigga
och väluppfostrade hästar. De är främst
welsh och irish cobs, cirka 140 -160 cm i
mankhöjd. De älskar strandgalopperna
lika mycket som sina ryttare.
På Lakeland långritt utforskar du Lake
Districts nationalpark. Du kommer att
förstå varför den är så populär bland
konstnärer och fotografer. Terrängen är
varierad med grönskande dalar, berg,
vackra vyer och de berömda sjöarna

förstås. Lunchen intas oftast på en pub
utefter vägen och på kvällen sover du
gott på olika trevliga små hotell. Du bjuds
på en komplett och minnesvärd ritt.
På Lake district stjärnritt bor du fyra
nätter på ett litet pensionat, ett par
minuter från ridcentret. Under tre dagar
blir det lektioner, strandritter och en
heldagsritt med picknick. Alldeles för
snabbt är det dags att ta farväl av din
nya fyrfota vän.
Pris: 4-6 nätter, 3-5 dagars ridning, från
5500 SEK, 5100 NOK, 620 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 gästhus med ”bar”, samlingsrum och bastu.
Långritt i vackra Roslagen 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 återkommer ni ”hem” och
bjuds på en speciell isländsk middag
i källarvalvet.
Sista heldagsritten blir både underbar och sorglig då det är dags att säga
farväl till din nya färdkamrat.
Vill du åka på Träningsläger – långweekend rider du två pass fredag och
lördag och ett pass på söndag förmiddag. Undervisningen varvas med teori

och sker på ovalbana, ridbana eller i
ridhuset. Du kan ta med dig egen häst
eller rida på en av de välutbildade
ridskolehästarna.
En Isländsk långweekend går i isländska tecken, med både uteritter och
lektioner. Efter bad i ”Heitta pott” bjuds
du på isländsk middag i källarvalvet.
Du får verkliga chansen att provsmaka
det bästa av vad Island har att erbjuda.
Pris: 3-6 nätter, 3-5 dagars ridning, från
4300 SEK, 4200 NOK, 515 EUR
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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, samt ett par ponnyer. Trots att de
främst är hingstar kan man rida svans i
svans. Här skiner solen de flesta dagar
året runt.
Välj Strandgalopper och lyxig relax.
Är ni en familj eller sällskap där inte alla
rider passar detta perfekt. Här finns en
stor inom- och utomhuspool, tennis,
barnclub och minigolfbana samt ett
stort spa. Ridningen består av enklare
hopp- och dressyrlektioner eller uteritter
(3 tim/dag). Uteritterna är uppe i bergen
och längs stränderna. Under juli och
augusti är strandritterna begränsade.
Middagarna består av buffé med
olika tunisiska specialiteter.
I närheten finns det fina golfbanor,
tunisiska marknader (medinor) och kulturella sevärdheter.
Under denna vecka kommer ni alla
ha det härligt.
Karthago långritt inleds med provritt.
Därefter bär det iväg till berberbyn Sidi
Jedidi med sin egen marknad. Färgerna,
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Nyhet!

Kappadokien
Kappadokien eller ”Landet med de
vackra hästarna” är unikt med sitt mystiska, häpnadsväckande landskap och
är ett av UNESCOS världsarv. När du
rider här är det som att vara med i en
Star Wars film. Inte konstigt att den franska filmproducenten och passionerade
hästälskaren Nicolas valde att slå ner
sina bopålar på denna plats. Följ med
honom på Kappadokien långritt. Ritten

dofterna och köpslåendet är fascinerande. Ritten går vidare över vackra berg
och på kvällen nås lägerplatsen där tälten är uppresta och en fantastisk middag väntar. Ritten går vidare till Zaghouan där hästarna stannar (ni skjutsas
tillbaka till hotellet). Dagen därpå bor ni

i hantverksbyn Ken. Sista dagen äter
ni lunch på stranden och sedan är det
dags för galopp. Den orörda stranden
sträcker ut sig framför dig och det är
bara att njuta.
Pris: 7 nätter, 5-6 dagars ridning, från
4000 SEK, 3700 NOK, 440 EUR

Dalaman
Endast 600 m från den vackra Medelhavsstranden ligger den lilla ranchen.
Här har Christine och Duran lyckats
skapa en trevlig och familjär atmosfär.
Du rider främst på arabkorsningar och
quarterhästar och bjuds på god hemlagad mat med färska lokala råvaror.
Den vackra stranden får du troligen
ha för dig själv, det är långt till massturismen här. Det finns också flera bra
restauranger inom gångavstånd.
På Dalaman långritt från berg till
hav bor du tre nätter på gården och
fyra nätter i tält. Efter en provritt och

går från söder till de vackra dalarna i
norr. De fantastiska klippformationerna,
frodiga ravinerna och stäppliknande
landskap tillsammans med vingårdar
och fruktträdgårdar komponerar en
förvånansvärt varierad ritt.
Maten är spännande med mezes
(olika typer av smårätter), grönsaks- och
fiskrätter samt pastarätter som Manti.

Du kan välja mellan två ritter, Guesthouse där du bor på familjeägda pensionat, typiska för området, och Komfort
där du bor på två olika boutiquehotell.
Gillar du spännande sceneri, smakrik
mat och dryck så blir detta en hit.

en dag på stranden ger ni er av upp
i Taurusbergen. Vidare längs aubergineodlingar till en laxodling där du bjuds
på färsk lax till lunch. Vattenfall och små
forsar passeras. Naturen är vild och
vacker. På kvällarna grillar ni och sitter
runt lägerelden. På denna ritt kommer
du nära djur, natur och det äkta Turkiet.
Väljer du Strand & bergsritter tar Duran
med dig på ritter i naturen och bergen
runt omkring. Det finns många vägar att
rida så ingen ritt är den andra lik.
Det går även att få enklare hopplektioner. Självklart rider ni även till stranden alldeles i närheten av ranchen, där
du får saltstänk i ansiktet av den häftiga
galoppen i vattenbrynet.

Pris: 7 nätter, 5 dgr ridning, från 4900 SEK,
4500 NOK, 520 EUR

Pris: 7 nätter, 5-6 dagars ridning, från
10100 SEK, 9400 NOK, 1090 EUR
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långritt • Turkiet

Antalya
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Vår eleganta ranch har ett fantastiskt läge endast en timme från
Antalya. Den ligger för sig själv i en blommande dal omgiven av
vackra berg och endast några kilometer från havet.

På ranchen finns pool, restaurang och bar
där du kan beställa goda måltider och
drinkar. Vill du kombinera härligt strandliv
med bra ridning är detta stället för dig.
Här finns välskötta arabiska fullblod, halvblod och ett antal ponnyer.
Upplev Taurus, kontrasternas långritt.
Uppe i Taurusbergen i de små undangömda byarna går livet sin gilla gång, hit
har inte den snabba storstadspulsen nått.
Det är fascinerande att komma hit till häst
på de slingrande små vägarna. Som i de
flesta Medelhavsländer finns det alltid en
lokal restaurang där byborna samlas.
Här får du chans att prova många turkiska specialiteter. På nätterna sover du hos
gästfria familjer där boendet är mycket
enkelt. Ritten går ända upp till 1000 m ö
h och utsikten är hänförande. Efter fyra
dagar i bergen återvänder ni i ett friskt
tempo till den vackra ranchen och det
turkosblå havet.
Denna långritt ger dig både unika
upplevelser i bergen och härlig sol och
bad vid kusten.
På Taurus ranchritt bor du på ranchen
och rider olika ritter varje dag. Du bjuds på
turkiskt te i en liten by, klättrar uppför berget för att se Medelhavet och rider till en
mysig strand där du kan njuta av ett dopp
i havet. Det blir mycket ridning men du har
ändå tid till sol och bad. Poolen är välkomnande och kvällarna ljumma. Det svåraste är att komma i säng.
Sol & bad och ridning väljer du om du
vill du ha lite mer tid till strand och pool,
men ändå rida några timmar per dag.
Du rider valda delar av Taurus ranchnritt.
Pris: 7 nätter, 6 dgr ridning, från 5000 SEK,
4700 NOK, 540 EUR
häst & Sport Resor 2014
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långritt • Ungern

långritt • Australien
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Pustan
Ungern är perfekt för ryttare, då man
kan rida fritt på nästan obegränsade
ytor. Här har du chansen att tillsammans
med Maja och hennes fina hästar få
uppleva den mytomspunna och vidsträckta pustan. Hästarna är välridna,
fina halvblod som är vana vid långa
galopper.
Följ med Maja på Pustan långritt. Efter
en provritt bär det av söderut, genom
skogar, upp över böljande kullar och
ut på den fantastiska pustan. Stora fält
och öppna vidder så långt ögat kan se.
Här blir det många och långa galopper.
På pustan möter du de ungerska grå
korna, bufflarna och rackafåren.
Långritten inleds och avslutas på
gården. Övriga nätter bor du på trevliga landsortshotell och värdshus utefter
vägen. Ett har pool, ett annat erbjuder
massage för trötta ridmuskler och oftast
finns det en bar för de kvällspigga.
Maten är smakrik och god. De mjuka
ungerska vinerna och den berömda
aprikossnapsen Kecskemét är också
något som de flesta gillar.
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I mitten av veckan då de flesta ridmuskler är trötta rider du en kortare
ritt, annars är det 4-6 timmars ridning
per dag i en grupp med max 8 ryttare.

Under denna vecka får du uppleva
fartfylld ridning på härliga hästar.
Pris: 7 nätter, 6 dgr ridning, från 8500 SEK,
7900 NOK, 920 EUR

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 vildmarken. Efter en superb välkomstmiddag
ger du dig av på det stora äventyret.
Bli hänförd av vyerna på Snowy
Mountains långritt. Under fem dagar
rider ni uppe i bergen. Det är otroligt
vackert med de grästäckta bergen och
de vida vidderna. Ni rider inte på led
utan John föredrar att man rider i bredd.
På detta sätt får alla uppleva de fantastiska vyerna istället för en hästbak.
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 cirka 16 mil till häst.
På kvällen samlas ni runt lägerelden
och diskuterar dagens och tidigare års
spännande upplevelser.
Pris: 6 nätter, 5 dgr ridning, från 12100 SEK,
11200 NOK, 1375 EUR
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långritt • Argentina

långritt • Costa Rica

Äntligen slog min cowboydröm in!
Argentina

Costa Rica

Provinsen Corrientes utmärks av ett stort slättland,
här bor boskapsägare på fina estancias.

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

Du välkomnas med öppna armar av Fernando som älskar hästar men
även livets goda, som en lyxig måltid och ett gott vin. Här sparas inte
på något för att du ska stortrivas.
Under El Dorado långritt från estancia till estancia får du en unik
inblick i hur de stora boskapsägarna lever. Det stora slättlandet är perfekt för långa galopper och varje dag tillryggaläggs mer än tre mil.
På kvällen är det alltid lika spännande att komma fram till den nya
estancian där du bjuds på en härlig middag.
Väl ”hemma” efter långritten kan du välja mellan att driva boskap
eller prova på hästpolo. En sak är säker, detta blir en oförglömlig vecka.
Vill du prova på cowboy- eller gaucholivet är Gaucho på working
estancia perfekt. Du får driva boskap, märka kalvar, desinficera djur, ja
allt som man behöver göra på en stor boskapsranch. Massor av kul ridning och nya spännande upplevelser. Många som tidigare trott att det
är USA som har de bästa westernupplevelserna har fått tänka om...
Pris: 5-8 nätter, 6-7 dagars ridning, från 7200 SEK, 6700 NOK, 815 EUR

62

Kom och rid med svenska Tina!
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tens nattliv. Ett kvällsdopp i havet blir en
perfekt avslutning på en aktiv dag.
Eller välj den lite längre ritten, Vulkan,
djungel och paradisstränder. Från San
José körs du till ett häftigt hotell med
flera pooler uppvärmda av regionens
aktiva vulkan. 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 vyer
och fantastiska strandgalopper. Vilken
komplett långritt och minne för livet.
Pris: 8 -12 nätter, 7-8 dagars ridning, från
14500 SEK, 13400 NOK, 1650 EUR
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långritt • Ecuador I Indien

långritt • Jordanien I Kirgizistan

Ecuador
Indianer, färggranna marknader och Galapagosöarna,
med sina tama sjölejon.
Engelskan Sally har hittat fascinerande
ritter under sina tio år på hästryggen i
Ecuador.
På Cotopaxi äventyrsritt följs den
gamla incaleden med världens högsta

Indien
Vill, men vågar jag?
Många är vi som är nyfikna på Indien
men inte vågar åka dit för att vi är rädda
för Monsunas hämnd. Men vår värd prins
Siddhart Singh som ofta besöker Sverige
är väl medveten om våra känsliga magar. Under våra gruppresor har ingen mått
dåligt (touch wood).
Siddhart föder upp fina marwarihästar,
Rajastahns stolthet, som glatt bjuder framåt.
På Maharajepalats och ridning välkom-nas du som gäst i hans palats (hotell).

Alla rum är eleganta och unikt smyckade
och på innergården finns en vacker pool.
Här bor du hela veckan och rider olika
innehållsrika ritter varje dag. Perfekt att
ha det lyxigt och bekvämt samtidigt som
du lär känna ett mycket annorlunda land
och dess kultur på bästa sätt, till häst.
På Hästsafari i Rajasthan blir du mött i
New Dehli och flyger sen vidare till Jodphur.
Efter en god natt på palatset inleds ritten
genom omväxlande jordbruksbygd och
halvöken. Turister är ovanliga här så du
välkomnas glatt i byarna.
Till lunch dukas det upp varm mat, ofta
vid ett vattendrag. Det är spännande att

Jordanien

aktiva vulkan, Cotopaxi, i bakgrunden.
Vidare genom dalen på ”Avenue of
Volcanoes”. Ritten går över ofantliga
vidder och till områden dit väldigt få
personer lyckas ta sig. Du bor på små
landsortshotell och haciendor utefter
vägen och bjuds på trevliga måltider..

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 Emmanuelle har lagt upp ett
program där du rider på pigga arabiska
fullblod.
På Wadi Rum långritt blir du mött på
flygplatsen och skjutsad till ditt hotell (***).
Efter en god natts sömn besöks den gåtfulla staden Petra, med sina amfiteatrar,
pelargångar och grottbostäder. Det är
imponerande, allt är inhugget i klippor som
skiftar i rosa, ockra, choklad och blått.

Pris: 7 nätter, 7 dgr ridning, från 15000 SEK,
13 900 NOK, 1705 EUR
Tillval – Galapagosöarna och Amazonas
djungel.
se när hjordar av kameler eller getter
kommer för att dricka. Efter bra ridning
får du njuta av de lyxiga tvårumstälten,
med riktiga sängar och badrum med
dusch och spoltoalett. Det är härligt att
sitta i mörkret med levande ljus och njuta
av mat och trevligt sällskap. Ni rider i en
stor cirkel så lägret flyttas varje dag.
Efter denna upplevelserika ritt återvänder ni till New Dehli för att besöka
det världsberömda Taj Mahal.
Det vill säga en perfekt avslutning på
en fantastisk resa.
Pris: 7-9 nätter, 6 dagars ridning, från
10800 SEK, 10500 NOK, 1215 EUR

Därefter utforskas den världskända öknen
Wadi Rum till häst. Du rider längs Kungsvägen där det tidigare fraktades parfym,
guld och ädelstenar. Landskapet förändras hela tiden. Friden, tystnaden och hur
liten man känner sig är unik i detta ett av
världens stora naturunderverk. Normalt är
underlaget bra med hård packad sand
som lämpar sig för ett par uppfriskande
galopper. Du förflyttar dig varje dag och
bor i små tvåmanstält under mycket enkla
förhållanden. Du får uppleva den beduinska livsstilen och måltiderna, som är
mycket goda. Äventyret avslutas på hotell vid Döda Havet. Det är lyxigt att ta en
lång dusch och ett dopp i det salta, turkosblå havet innan det är dags att åka hem.
Pris: 9 nätter, 6 dgr ridning, från 14100 SEK,
13100 NOK, 1600 EUR

Kirgizistan
Upplev ditt livs äventyr i Centralasien med
Sidenvägen, Pamir och 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.
Följ med på en riktig expedition Längs sidenvägen. Ritten är extremt
välplanerad och välorganiserad av Ishen som haft ritter här i arton år.
Han känner både regionen utan och innan och de flesta nomader.
Du kommer få en unik inblick i hur lokalbefolkningen bor och lever.
Ritten är mycket varierad och tar er genom gömda dalar och grönskande ängar i Tian-Shan-bergen (Himmelska bergen), ingen dag är den
andra lik. Du bor i tvåmanstält och bjuds på varm mat både till frukost
och middag. Lunchen består av en picknick som tas med i sadelväskorna.
En svenska, Monica, som nyligen ridit denna ritt tycker att landet var det
vackraste hon sett av de trettioåtta! länder som hon besökt.
Pris: 12 nätter, 8 dagars ridning, från 11500 SEK, 10600 NOK, 1240 EUR
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långritt • Kanada

långritt • Mexiko

Saskatchewan
Nu vet jag att jag var
cowboy i mitt förra liv!
Den kanadensiska ranchen ligger gömd
i den vackra Saskatchewan River Valley
och har 15 kilometer galoppvänlig
strand utefter Lake Diefenbaker. Här har
George, Anja och Frank en ”working
cattle ranch” dvs de föder upp kalvar
och arbetar med boskapen på traditionellt sätt med hjälp av hästar. När nya
kalvar kommer till världen varje vår, vaknar ranchen också till liv.
Här har du chans att få uppleva
ett intimt och verkligt ranchäventyr.
Du rider på välutbildade quarterhästar,
appaloosa och painthästar.
När du är Cowboy på en ”working
cattle ranch” följer du årstiderna och
boskapens rytm. Alla är välkomna att
delta i arbetet på ranchen. Boskapen
måste kollas och ofta flyttas varje dag,
och ibland ska kalvar fångas.
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.
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Mexiko
Hit vill vi verkligen att många ska åka
då vi vet att du kommer att bli såå nöjd
och glad, men många tvekar efter alla
skriverier om knark och våld. Men det är
vid gränsen, här märker man inget, alla
är vänliga och man känner sig extremt
trygg. Jag har faktiskt aldrig känt mig så
bekväm som turist som på den lokala

• Bara en timme från Mexiko citys flygplats, med dagflyg ut och nattflyg hem,
tar knappt mer tid än en Europaresa.
• Elegant och smakfullt inredd ranch
med hög klass på mat och dryck.
• Lättridna quarterhästar, även en nybörjare kan galoppera första dagen.
• Superbra ridning för alla, man delas in
i små grupper så att alla får rätt tempo.
• Spännade utflykter, Teotihuacan, Atlantes of Tula, San Miguel de Allende etc.
• Alla blir sedda och ”pampered”.

marknaden. Blev behandlad med respekt och genuint intresse och vilka fina
och billiga westernboots (ångrar att jag
inte köpte fler än två par).
Uschi från Schweiz har verkligen lyckats. Med sin bakgrund inom flyget har
hon en stark känsla för service.
Vad är det då som gör denna ranchvistelse så lyckad och att det fungerar
att åka så pass långt för en vecka?

På Colores de Mexico kan du rida hur
mycket du orkar och vill. Detta kallas
”open big sky country” då du kan galoppera kilometervis utan att se ett stängsel,
sida vid sida och bara njuta av vidderna.
Ritterna tar dig genom pittoreska små
byar, förbi ståtliga haciendor och till
färgglada marknader, där du lär vara
den enda turisten.
Maten är spännande, med chili som
tillsammans med lime, koriander, skaldjur, kött, fisk och majstortillas bjuder dig
på ljuvliga överraskningar.
På långritten Viva Mexiko – highland
explorer övernattar din häst på gårdar
utefter vägen medan du skjutsas tillbaka
till ditt fina boende på ranchen. Ritten går
genom små mexikanska byar, upp till
bergstoppar och över stora galopp-

Inte en knarkkurir i sikte.

Är du inte en så van ryttare får du lektioner i westernridning utan extra kostnad.
Alla får möjlighet att lära sig kasta lasso
och arbeta med boskapen. Ju mer
intresse du visar desto mer lär du dig.
Boendet är i små hus i westernstil.
Lunchen består av medhavda smörgåspaket i sadelväskorna, så till middag är det gott med ett rejält mål mat.
Alla samlas kring matbordet och det blir

mycket skratt och diskussioner om dagens
händelser.
På kvällarna fortsätter samvaron på
ranchens egen saloon, som även är
grannarnas stamställe under helgerna.
Här kommer du att trivas.
Pris: 7 nätter, 6 dgr ridning, från 10000 SEK,
9300 NOK, 1135 EUR

vänliga platåer. Du kommer att besöka
historiska platser som Atlantes of Tula,
tempel och byggnader och göra stopp
för att se lokala hantverk. Vilket äventyr.
Vill du få din man hästintresserad
eller ha jättekul med dina vänner eller
varför inte ta med hela familjen.
Här finns något för alla.
Pris: 7 nätter, 7 dgr ridning, från 12 800 SEK,
11800 NOK, 1450 EUR

Passa på att resa på våra Specialveckor för oss Nordbor
24-31.5 och 27.10-3.11 2014. Bra pris och
extra VIP-rabatt, se hastsportresor.se
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långritt • Safari Kenya I Sydafrika

långritt • Mongoliet

Mongoliet

Safari Kenya

Låt dig förundras och
fascineras av en totalt
annorlunda livsstil.

Attraheras du av spänning och av att få
uppleva vilda djur i total frihet är denna
resa klockren för dig. Du ska också gilla
snabba galopper. En jeepsafari kan
omöjligt mäta sig med den upplevelse
du får på hästryggen.
På Ridsafari i Maasailand, flyger du
med inrikesflyg ut på slätten och landar
mitt ute i ”middle of nowhere”, endast
några babianer strövar lojt förbi. Första
lägret ligger vid en flod där ett trettiotal
flodhästar håller till. Ingen dag är den
andra lik och tempot är högt.
En snabb kopp kaffe och du är i
sadeln vid soluppgången.
Ett par timmars spännande ritt får upp din
aptit. Efter en god engelsk frukost är det dags
för ytterligare en ritt.
Har du tur får du se
”The big five”, leopard,
buffel, noshörning, elefant och lejon. På kvällen
samlas alla runt lägerelden och det är
fascinerande att sitta i det becksvarta
mörkret och urskilja de olika lätena från
hyenor, lejon, apor m.fl.
Detta är en tuff safari, men känns
även ”lyxig” med privat toalettält, varmvattenflaska i sängen, putsade ridstöv-

Tack vare Jan Wigsten, som var den första
som förde samman Mongoliets nomader med ryttare från Norden, kan
du få rida och umgås med dem och
känna hur det är att leva utan mycket
av det materiella. En ridresenär från
Stockholm var efter flera sömnlösa nät-
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ter tvungen att åka tillbaka och uppleva allt igen, då han kände att han
hade så mycket att lära av deras livsstil.
Halva befolkningen är nomadiserade
boskapsskötare och beroende av sina
hästar. Barnen lär sig rida samtidigt som
de lär sig gå. Hästarna lever fritt i hjordar. Det saknas stängsel och trots att
det kan bli -40 °C på vintern ser du inte
ett enda stall.
På Mongolisk långritt möts sibirisk natur
från norr med sanddyner från Centralasien. Bagaget transporteras med yakoxar på traditionellt sätt och på kvällen
slås inhemska tält, 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.
Väljer du Gobi stäppritt kommer du
utforska Gobistäppen, den största oexploaterade stäppen i hela världen, med
några av landets bästa hästtränare.
Du följs av kameldragna kärror. Med på
ritten har ni nomader som föder upp
hästar. Ni kommer 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: 10 nätter, 8 dagars ridning, från
13 300 SEK, 12 300 NOK, 1515 EUR
Det finns även en lyxigare ritt, Big Skies
långritt och en kortare, Långritt – light samt
de världsberömda Nadam Games att
välja mellan. Läs mer på hastportresor.se

lar varje morgon och goda drinkar serverade så fort du suttit av din häst.
De ryttare som var med mig, Viveca,
på denna resa frågade mig samtliga,
”Vart ska vi resa nästa gång som överträffar denna ritt?”, jag var och är för
första gången svarslös...
Pris: 7-10 nätter, 6-8 dagars ridning, från
40 900 SEK, 37 900 NOK, 4 655 EUR

Sydafrika
Till vårt naturreservat nära Krugerparken
ska du åka om du vill få ut mesta möjliga av din ridsafari. Tillsammans med
Philip, som är en utmärkt jägare och
guide förflyttar du dig i de vilda djurens
fotspår. Hästarna är vakna fullblod och
den inhemska rasen boerperd och du
rider i ett stundtals högt tempo.
På Karongwe “Big five” hästsafari rider
du längre och längre ut i vildmarken.
Varje dag spårar ni upp olika djur som
t ex elefanter, noshörningar, hyenor,
flodhästar, bufflar, giraffer, leoparder,
zebror och apor. Farliga rovdjur såsom
lejon har du chans att få se vid en tur

med jeep. Trots att detta är en riktig
vildmarkssafari behöver du inte sakna
livets goda såsom en bekväm säng,
utmärkt mat och vin och en drink före
maten.
Under safarin bor du i tre olika camps,
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.
Pris: 7 nätter, 7 dgr ridning, från 29800 SEK,
27500 NOK, 3380 EUR
Du kan även välja en safari på 5 eller
9 dagar. Läs mer på hastsportresor.se
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långritt • Tanzania I Zanzibar

långritt • USA

Tanzania
& Zanzibar
Oslagbar kombination med
safari och sagoö.
Detta är inte en resa utan två, häftig
safari och sol & bad på sagoö.
Den inleds med fartfylld och spännande ridning på savannen. Vi spårar
och letar efter de vilda djuren. Försiktigt närmar vi oss hjordar av elefanter.
På årets gruppresa såg vi en stor hjord
med femtio stycken, den upplevelsen
kan man leva länge på. Lite mer hämningslöst galloperar vi tillsammans med
giraffer och zebror. Jag lovar att de
tyckte att det var lika kul som vi. Däremellan passeras
antiloper, babianer, exotiska fåglar, gnuer.... och
har du tur kan du
få se hyenor, vildhundar, lejon och
leoparder. Det är
som att rida i ett
avsnitt av Animal
planet.
Vi red alla på
fullblod, de var
lugna och trevliga
och man märkte att de var uppfödda
för galopp. ”Lets cover some ground”
sa vår guide Joanna när det var dags
för lååånga galopper.
Du blir professionellt och varmt omhändertagen av svenska Joanna och
brittiske Chris (uppväxt i Tanzania), ord-
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ning och reda med mycket stort säkerhetstänk.
Kärleken och kunnandet för denna
del av världen och dess invånare, djur
och växtliv var som en röd tråd genom
hela safarin. Mycket och väldigt god mat
och dryck, ingen risk att man går ner i
vikt trots all ridning. Du bor på flera olika
camps med eget toalett- och duschtält.
Sedan efter fem dagars safariäventyr flyger ni vidare till paradisön Zanzibar
med kritvita stränder och turkost vatten.

Först utforskas den gamla Swahilistaden,
Stone Town. Natten spenderar ni på ett
unikt hotell och serveras middag på
takterrassen. Därefter bor du två nätter
i bungalows direkt vid stranden och kan
njuta av sol & bad och snorkling.
Spänning, vildmark, lyx och relax,
kan det vara bättre?
Pris: 8 nätter, 5 dagars ridsafari, 3 dagar
Zanzibar, från 30 900 SEK, 28 600 NOK,
3 510 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
välorganiserade långritter långt från
civilisationen. Ritterna 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 går långt in i Sonoranöknen. Från landskap med höga
Saguarokaktusar till subalpina regioner
i Santa Ritabergen följer ni i fotspåren
av de berömda apachehövdingarna
Chochise och Geronimo.

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

ökenlandskapet Coffee Flat. Därefter
följer fina klättringar in och ut ur canyons med stopp i spökstaden Goldfield.
Vidare längs Great Western Trail till Salt
River där ni kan passa på att ta ett dopp.
Ta chansen, dessa långritter är unika,
spännande och ger dig härlig snabb
ridning.
Pris: 7 nätter, 6 dgr ridning, från 12700 SEK,
11700 NOK, 1435 EUR
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Montana

Wyoming
Cowboystaten nummer 1.
Vill du komma bort från storstadens hets och uppleva stora ödsliga
vidder som en riktig cowboy?
Här finns fler boskap än människor. Ingen annanstans finns så
många cowboys som här. Rancherna ligger tätt och varenda stad
har sin egen rodeo. På denna workingranch blir du varmt välkomnad
som en i familjen. Fyra generationer har upplevt äkta Ranchliv här.
Ridningen 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, kollar ni staket, letar efter djur som förirrat
sig eller övar ”roping” och ”cutting”. Och ibland rider ni bara för nöjes
skull...
Du bor i ett av de bekväma dubbelrummen och serveras rejält
med mat så att du ska orka med cowboylivet. Ranchen är självförsörjande gällande nötkött, lamm, get och anka. Vilt jagas, öring fiskas
och köksträdgården förser er med goda sallader.
Det blir svårt att lämna detta äkta ranchliv.
Pris: 7 nätter, 6 dagars ridning, från 10400 SEK, 9700 NOK, 1185 EUR
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Välkommen till en äkta boskapsranch.
Den grundades redan 1877 då ett norskt
nybyggarpar slog sig ner i den vackra
dalen. Idag är det fjärde och femte
generationen med June och David i
spetsen som driver ranchen.
Du kommer snabbt att förstå varför
de valde att slå ner sina bopålar precis
här, det är fantastiskt vackert. Ranchen
ligger mellan de legendariska bergen
Crazy Mountains och de pittoreska
Castle Mountains. Detta är en personlig ranch med hög komfort och kvalitet.
Du bor i en av de fyra trevliga stugorna.
Ranchen har 1300 kor och 12000 hektar mark, så det finns mycket boskapsarbete att utföra.
På Rancharbete och uteritter är huvudaktiviteten mycket och bra ridning 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. Dessutom får du möjlighet att rida genom
fantastiskt landskap med otroliga vyer,
över stora blomstrande ängar och
längs klarblå rena bergssjöar. Minst en
gång blir det även en heldagsritt med
lunch samt en frukostritt.
Ridningen är spännande och kul,
ingen svans – till – svans ridning här inte,
utan gärna i bredd och i ett friskt tempo
med mycket galopper. Yiihaa!
Pris: 6 nätter, 6 dgr ridning, från 14800 SEK,
13700 NOK, 1675 EUR

Tucson
Ranchen ligger vid foten av ett bergsmassiv och omges av nära på oändliga vidder med fantastiska kaktusar.
Det är en guestranch med cirka 100 kor.
Du rider på fina quarterhästar. Det finns
fler än hundra så du lär lätt hitta en som
passar dig.
Här bor tre generationer ”cowboys”,
deras mål är att ha en hemtrevlig ranchatmosfär utan att för den skull göra
avkall på hög kvalitet gällande service,
boende, mat och ridning. Deras ständigt återkommande gäster bevisar att
de lyckas.
På Cowboy i vilda western finns något
för varje cowboy. Du kan välja mellan
frukostritter, sceniska skrittpass, fartfyllda
galoppritter och spännande heldagsritter. Du får även driva kalvar från en
fålla till en annan, vilket är bra mycket

svårare än vad man kan tro. Höjdpunkten är lördagens rodeo.
Före middagen kan du ta ett dopp
i poolen eller njuta av en kall öl i saloonen. Ranchen är känd för sin utsökta
mat med mycket grillat på menyn.
På kvällarna bjuds det på musik vid
lägerelden. Denna ranchvecka passar
alla som vill njuta av livets goda.
Pris: 7 nätter, 6 dgr ridning, från 9000 SEK,
8300 NOK, 1015 EUR

häst & Sport Resor 2014

73

Ridläger

Terränghoppning för
ungdomar, Irland 14 -18 år
Detta är ett superroligt träningsläger för dig som
gillar terränghoppning. Finns ingen motsvarighet
i hela världen. Här finns en enorm terrängbana
med mer än 100 hinder. Du kommer att få hoppa
MYCKET, på många olika hästar.
Det finns massor av hoppglada hästar att
välja mellan, från ett gäng söta ponnyer upp till
riktigt stora hästar på 180 cm i mankhöjd.
Varje ritt är spännande och fartfylld och det
är stor risk att du vill ta med dig någon av hästarna hem. Det finns numera många av dessa
irländare i stall över hela Norden. Man blir verk-

Rid- och språkläger på
Irland, 12-17 år
I Wicklow hittar du vår ridskola. Här har många
svenska och norska ungdomar åkt på ridläger
år efter år. Du rider främst på stora hästar men
det finns även ett antal ponnyer. Du bor hos en
irländsk familj, så du kommer automatiskt att träna på din engelska. Din familj lämnar och hämtar dig var dag.

Hoppning, terränghoppning & uteritt
Ridskolan har ett ridhus, en utebana och en fin
terrängbana. Du rider två pass om dagen och
har även teorilektioner.

Rid- och språkläger i
Skottland, 12-17 år
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, dagarna är fyllda av
ridning och på kvällarna kan du bada i poolen,
titta på film eller spela fotboll. Du får engelskalek-
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ligen glad på detta läger och självförtroendet
stiger för vart språng och dag.
Du flyger till Dublin på egen hand där du möter din reseledare och resten av gruppen för att
fortsätta med buss till Galway.
Du bor i flerbäddsrum på den charmiga herrgården. Det finns även sällskapsrum där du serveras en enklare smörgåslunch mitt på dagen.
Dagarna fylls av ridning och på kvällarna äter
du en god middag.
Du bestämmer själv om du vill stanna en eller
två veckor. Ett som är säkert är att du kommer att
få uppleva mycket rolig ridning på härliga hästar.
Pris: 7-14 nätter, 6 -12 dgr ridning, från 6500 SEK,
6000 NOK, 700 EUR (exkl flyg)
Måndag till fredag får du en engelskalektion.
Förutom detta sker all ridundervisning, hästteori
mm på engelska.
En dag tar din familj med dig till Dublin och på
kvällarna träffar du kompisar i den lilla byn eller
umgås med familjen. Irland är ett härligt gästfritt
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,
13500 NOK, 1660 EUR (inkl flyg)

Efter några dagar är
självförtroendet på topp
och det enda man vill är
att hoppa mer... och mer...

Bästa språkbetyg alla som var här i
somras tyckte att de lärde
sig mycket engelska

tioner så att du snabbare ska komma in i språket.
På gården finns ca 50 hästar, blandat stora och
ponnyer.
Du rider tre till fyra timmar om dagen, uteritter, enklare dressyr- och hopplektioner och lekar
till häst, sk gymkhanas. På slutet kommer ni ha
avslutningstävlingar, så du lär ha med dig minst
en rosett hem. Du reser med en reseledare från
Nyköping som sen är med hela tiden.
Pris: 14 nätter, 10 dagars ridning, ca 12900 SEK,
12600 NOK, 1545 EUR (inkl flyg)

Alla är vi vinnare!
häst & Sport Resor 2014
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returadress:
Häst & Sport Resor
N:a Catalina gränd 17
183 68 Täby

GOT EVENT PRESENTS:

THE NO:1
HORSE SHOW
REEM ACRA FEI WORLD CUP TM DRESSAGE
LONGINES FEI WORLD CUP TM JUMPING

BOKA DINA BILJETTER NU!
SCANDINAVIUM ARENA | 27 FEBRUARY – 2 MARCH 2014
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N:a Catalina gränd 17, S-183 68 Täby, Sverige.
08 503 806 70. Norge: 22 42 43 02. Finland: 09 7429 7000.
E-mail: info@hastsportresor.se www.hastsportresor.se

