
Kære ryttere og hestevenner
Nu nærmer foråret og ridesæsonen sig, og vi vil gerne informere om nogle af de nye
tiltag, vi er ved at være klar med i år. Du kan læse om:

Islandsturen - der i år sprænger alle rammer, så der er ryttere afsted på flere
hold
Vikingeturen  - en weekendtur på nye stier gennem det gamle kulturlandskab
Istidsturen - en dagstur til Tårnet i Svanninge Bakker med udsigt over det flotte
istidslandskab
Ridelejrene - hvor der endnu er få ledige pladser
Høhotel - som vi nu kan tilbyde ryttere, der selv har heste med
Tour Guide App - som vil give dig nye muligheder for at forberede og huske din
ridetur hos os
Sydfynsk Familie Adventure - et samarbejde om spændende oplevelser for
hele familien

Islandsturen 
har i år 20 deltagere og vi har måttet
fordele dem på 3 hold. Der er endnu
muligheder for pladser på turene 22.-28.
juni og 29. juli-4. august. Island er en
oplevelse for livet - du skal bestille nu,
hvis du vil sikre dig billige flybilletter.

Ridelejre
To af sommerens ridelejre er fyldt op.
Der er endnu få ledige pladser i uge 28
for de lidt større børn og i uge 29 for de
mindre børn. Jo før I tilmelder jer jo
bedre er chancerne for pladser...
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Vikingeturen
er en weekendtur gennem Svanninge
Bakker - det centrale af De Fynske
Alper - og ned til vandet nær Nab, hvor
vi kommer ud og bade med hestene. Vi
rider ad nye stier og ser flotte udsigter
over istidslandskabet.

Istidsturen
er den korte variant af Vikingenturen - en
dagstur til Svanninge Bakker, hvor vi
kommer op i Tårnet og nyder udsigten
over istidslandskabet og bagefter går i
kiosken og nyder en troldeis.

Høhotel
For ryttere, der rider på egne heste i
området er der nu mulighed for at de og
hestene kan overnatte her. Hestene kan
komme på egen fold og rytterne kan
komme på bed & breakfast.

Tour Guide App
Vi arbejder på en app til iPad og iPhone,
som vil give dig nye muligheder for at
forberede dig på turene, lære hestene at
kende og se hvilke oplevelser
landskabet byder på. Desuden giver det
dig mulighed for at skabe dig dit eget
fantastiske minde om turen, om ruten og
oplevelserne undervejs. Glæd dig til
lanceringen af app'en omkring 1. april.

Sydfynsk Familie Adventure
Sammen med Øhavsporten og
Gorillaparken har vi udviklet en pakke af
oplevelser for hele familien. Der bliver
bl.a. sejlads med en skonnert, ridning,
kajaksejlads og undervandsjagt,
mountainbike tur og klatring i
trætoppene. Turen bliver udbudt af
AktivØhav, og du kan læse meget mere
om den på sydfynskfamilieadventure.dk.

http://ohavsporten.dk/
http://gorillapark.dk/da
http://aktivohav.dk/
http://sydfynskfamilieadventure.dk/
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