
Isheste Palsgaard og Rødhus Klit Camping er gået sammen om at lave den skønneste ride og madoplevelse:

Rideoplevelser i Rødhus’ fantastiske natur, og madoplevelser fra Læsø. - kan det blive bedre?
En gang i mellem skal du altså forkæles- og det er bedst sammen med sin hest.

Dig og veninderne, hele familien eller bare jer klubkammerater. 

Vi har sammensat en fantastisk rideferie til jer, med total løse tøjler, ingen stress og masser af forkælelse
langt fra hverdagens hamsterhjul. 

Oplev følelsen af frihed når du på din heste tølter gennem det fantastiske område: havet, vinden, klitterne, heden og skovene.

Her er der højt til himlen, duft af salt i luften. Ved ankomst bliver i forkælet med lækre snacks og kølige bobler.
Herudover er helpension inkluderet, hvor vi sørger for morgenmad, frokost og aftensmad. Så du ikke skal tænke på indkøb.
Med 3-4 guidede rideture vil i opleve, hvorfor vi mener at Rødhus Klit lige syd for Blokhus er et stykke af Danmarks skønneste natur.
Veltilpas ovenpå dagens oplevelser, kan du tage et varmt bad i vores udendørs vildmarksbad eller til de seje: bade i Vesterhavet.

Du indkvarteres i vore hyggelige hytter sammen med 2-3 andre, eller du kan bo helt alene.

Vi rider i små grupper, så turen tilpasses dig.

Ønsker du at leje hest, har vi veltrænede, islandske heste, der er egnet til ryttere, der kan ride selvstændigt
i skridt, tølt, trav og galop. Vi nder sammen det bedste match mellem rytter og hest

Ved booking af rideferie får i følgende med i prisen:
•  2 guidede rideture a 2 timers varighed
•  1 guidede heldagstur ca. 5 times varighed,
•  Fri Wi-Fi
•  Velkomst med lækre snacks og kølige bobler
•  Helpension- med lækre Læsø specialiteter og festmiddag lørdag.
•  Høhotel til din hest, inkl. hø

Rideweekends dato: 

Pris:

Tilmelding: ring til Lisbet på 29705719 
  
Rideweekend laves i samarbejde med Isheste Palsgaard v/Louise og Lasse Palsgaard, Løkken og Rødhus Klit Camping.
Louise og Lasse er superdygtige ryttere og har deres egen trænings- og kommisionsstald, desuden avler de selv Islandske heste.
De har kæmpestor erfaring med undervisning og turridning. 

Spørgsmål vedr. heste og ridning kontakt Louise Palsgaard, Isheste Palsgaard tlf. 21 44 67 09

Rødhus Klit Camping står for overnatning, forplejning og tilmelding Spørgsmål: ring 29705719

Råhygge, Rideture, Rå Natur

natur, hest & hund • www.rodhusklitcamping.dk

 

Rødhus Klit Camping
 Rødhus Klit Camping • Rødhusmindevej 25 • Rødhus 9490 Pandrup

… masser af super skønne oplevelser sammen med din hest


