
Ridelejr i Rødhus Klit v/ Isheste Palsgaard
Drømmer du om at ride, bo og overnatte i naturen sammen med hestene, og er ml. 10-18 år
så er her muligheden for ridelejr i hestemekka med ridning i naturen og meget andet.  

Du skal kunne ride selv og helst have din egen hest. Vi har dog få, der kan lejes.

Ridelejren starter søndag eftermiddag og slutter onsdag eftermiddag. 
Vi rider blandt andet på små skovstier, offroad i skovbunden og lange ture på stranden,
hvor det er muligt at ride ud i vandet. 

Udover de lange rideture, laver vi hyggelige konkurrencer i Øltølt, Striglekonkurrence og
mange andre hyggelige aktiviteter.

Hver morgen spiser vi morgenmad sammen. Når vi er på ture, spiser vi frokost i skoven.
Bl.a. skal vi i år besøge det magiske Rødhus Mølle. Sammen laver vi aftensmad, også over bål.
Vi sover i hyggelige hytter og står tidligt op, og sent i seng J

Da der kun er 12 pladser på turen, er der god mulighed for at lære hinanden god at kende.
Vi passer godt på hinanden, og hjælper alle til, at det bliver en uforglemmelig tur.
Så skynd dig at tilmelde dig.

Tilmelding: Ring til Lisbet tlf. 2970 5719  

Dato:

Pris:

Hytte ferien laves i samarbejde med Isheste Palsgaard v/Louise Palsgaard, Løkken Og Rødhus Klit Camping.
Louise er superdygtig og har kæmpestor erfaring med undervisning af børn og unge, turridning, og heste. 
Der er mulighed for leje af hest, men kun efter aftale med Louise.
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
Mobiltelefoner og IPads o.l. må ikke være i brug på ridelejren, og skal aeveres i receptionen.
Er der brug for at komme i kontakt med børnene skal i til receptionen, ligesom børnene også kan ringe hjem herfra. 
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