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Tel. +45 97 96 51 98 . www.hanstholm-camping.dk

Hanstholm Camping – Thy Feriepark
Stald Vinurs rideture/ferier
•

2 timers tur: Langs Vesterhavet til bunkerne i Vigsø
(ca. 12 km)
• Bemærk: 3 daglige ture i sommerferien
• 2½ timers solnedgangstur: Langs Vesterhavet til
bunkerne i Vigsø med tid til at nyde solnedgangen
• 3 timers badetur: Langs Vesterhavet og et stykke hen
af Vigsø Bugt til gode badeforhold
• 1-dages tur: Hjardemål Klitplantage (ca. 45 km.)
• 1-dages tur: Nationalpark Thy (ca. 50 km.)
• 3-dages tur: Hjardemål Klitplantage (i alt ca. 65 km.)
• 4-dages tur: Slette Strand/Svinkløv Badehotel (i alt
ca. 130 km.)
Bemærk:
2- og 2½ timers turene er for både rutinerede og urutinerede ryttere.
3-timers badeturen er kun for rutinerede ryttere, da vi
rider uden saddel.
1-, 3- og 4 dages turene er udelukkende for rutinerede
ryttere. Disse ture afvikles før og efter højsæsonen af
hensyn til hestene.

Du skal bl.a. medbringe:

Fornuftige ”ridebukser“ (ikke glat stof).
Vind- og vandtæt jakke.
Godt fodtøj, gerne med mønster i sålen og lidt hæl.
Drikkedunk og madkasse, badetøj, solcreme med
høj faktor.
Håndklæde.
Lille rygsæk
Regntøj
OBS: Vi rider i al slags vejr

Rytterkrav:

På 3 og 4-dages rideferien rider du og hesten hele dagsture. Så der vil ikke være noget at sige til, hvis du kan
være øm bagi, og hestene er trætte ved hjemkomsten.
3- og 4-dages rideferien kræver derfor, at du er rutineret rytter, og da der er flere strækninger på stranden
med indlagt galop, skal du kunne galopere for at kunne
deltage. Bemærk at vi nogle dage rider af samme stier/
ruter.
Alle nævnte tidspunkter for rideturene er afgangstidspunkter. Du skal møde ved stalden 30 min. før - for
klargøring af din hest. Alle ryttere skal bære ridehjelm,
vi har hjelme og handsker i alle størrelser.  Al ridning er
altid på eget ansvar.

Om vores heste:

Stald Vinur har 20 førsteklasses, robuste og glade islandske heste. Du kan også medbringe og ride på din egen
hest. Prisen er den samme.

Om vores guider:

Vores guider passer, plejer og kender hver enkelt hest
og turen. Det giver dig mulighed for at få en fantastisk
oplevelse ud af rideferien.
Forbehold for trykfejl samt pris- og programændringer

Overnatning og forplejning
Overnatning:

3- og 4-dags rideferien er inklusiv overnatning i egen
hytte. Du skal tjekke ud af hytten senest kl. 11.00
på afrejsedagen. Bagagen kan evt. deponeres ved
henvendelse i receptionen, hvis du ikke har mulighed
for at opbevare den i din bil.

Forplejning:
•
•
•

•

•

På 3- dages rideferien skal du selv sørge for
forplejning.
4-dages rideferien er inklusiv forplejning.
Vi har eget bageri med friskbagt morgenbrød og en
butik, hvor du fra påske- til efterårsferien kan købe
ind til madpakken og aftensmaden.
Der hører en grill til hver hytte, så du kan grille om
aftenen, hytterne er udstyret med køkken, ovn,
gryder, pander, service osv.  
Vores restaurant, ”Restaurant Terrassen” er åben fra
sidst i juni til midt august.

Ta´ familien eller vennerne med:

Du kan tage familiemedlemmer eller venner, der ikke
deltager i rideferien, med i hytten. Det koster almindelig
overnatningspris. Det vil også være muligt – mod et
tillæg – at de kan deltage i middagen på Svinkløv
Badehotel (selv-transport) og den øvrige forplejning i
”Restaurant Terrassen”.
Ved mindre end 4 deltagere på holdet forbeholder vi
os ret til at aflyse turen. Vi vil tilbyde en alternativ dato i
stedet.

1-dages tur - Nationalpark Thy
Oversigt (cirka-tidspunkter):
Kl. 09.00: Afgang fra stalden.
Kl. 10.30: Vi rider sydpå 13 kilometer ad den brede
strand syd for Hanstholm, hvor vi på den ene side har
udsigten over Reservatet, der er en del af Nationalpark
Thy, og samtidig kan nyde synet af havet og klitterne.
Kl. 11.30: Ved Klitmøller rider vi væk fra stranden og
fortsætter østpå ad ridestien.
Kl. 12.30: I Visbøl plantage rider vi ad skovstier
igennem en gammel klitplantage, der nu er groet til og
blevet en flot skov.
Kl. 13.30: Ankomst til depotet ved Nors Sø. Her er et
shelter med vand og foder, og mens vi får frokost, får
hestene et hvil på folden. Depotet ligger med en flot
udsigt over Nors Sø, der er en af de mest kendte og
centrale dele af Nationalpark Thy.
Kl.14.45: Vi passerer Nors Kirke.
Kl. 15.15: Vi er nu kommet på den anden side af
Reservatet og rider ind i Tved Klitplantage, der er
menneskeskabt og plantet for kun godt 100 år siden.
Før da var det et barsk klitlandskab med stor sandflugt,
så kirkes menighed måtte gennem hele 1800- tallet
grave kirkestien fri for flyvesand, før præst og menighed
kunne komme ind i kirken. Selv om træerne nu har
standset sandflugten, ser vi tydeligt de store klitter og
bakker fra tiden før plantagen blev plantet og var en
barsk klithede.

Kl. 16.00: Efter at have redet gennem Tved Klitplantage
af Kræn Rasmussens Vej kommer vi ud på den anden
side plantagen i Sårup, hvorfra vi har en halv times ridt
til byen Ræhr.
17.00: Hjemkomst til Hanstholm Camping rig på indtryk
og oplevelser.

3-dages rideferie - Hjardemål Klit
Dag 1:

Dag 3:

Kl. 15.00 Indkvartering i hytten
KL. 18.00 Vi mødes ved stalden. Tildeling af heste.
Kl. 19.00 Solnedgangstur. Ridning i klitterne langs
kysten i ca. 2 timer
NB: Ovennævnte tidspunkter varierer alt efter
årstid. Spørg ved bestilling/ankomst efter nøjagtige
tidspunkter.

Kl. 10.00 Ridning i klitterne i ca. 2 timer
Rideferien er inklusiv overnatning i egen hytte men
er uden forplejning. Medmindre du har bestilt en dag
yderligere i hytten i forlængelse af rideferien, skal du
tjekke ud inden ridningen den 3. dag. Bagagen kan evt.
deponeres ved henvendelse i receptionen, hvis du ikke
har mulighed for at opbevare den i din bil.

Dag 2:
Kl. 10.00 Dagsridt til Hjardemål Klitplantage. Vi rider på
stranden til Hjardemål Klit, et fantastisk flot klitlandskab.
I Hjardemål Klitplantage har vi et depot, hvor vi holder
et hvil på ca. en time, hvorefter turen går hjemad igen
på stranden langs Vesterhavet.
Medbring madpakke, drikkedunk, regntøj, solcerme
og badetøj (alt efter årstid og vejrforhold). Hjemkomst
omkring kl. 17.00

4-dages rideferieSvinkløv Badehotel
Kort oversigt:
Dag 1: Indkvartering og dernæst informationsmøde
i Restaurant Terrassen. Solnedgangsridt. Overnatning
på Hanstholm Camping.
Dag 2: Morgenbuffet. Dagsridt til Slette Strand inklusiv
udendørs frokost ved Bulbjerg og gourmetmiddag
på eksklusive Svinkløv Badehotel. Overnatning på
”Havblik”.
Dag 3: Morgenmad. Dagsridt fra Slette Strand retur
inklusiv udendørs frokost ved Bulbjerg. Aftensmad og
overnatning på Hanstholm Camping.
Dag 4: Morgenbuffet. Formiddagsridt til Vigsø. Afrejse.

Oversigt (cirka tidspunkter):
Dag 1 - Solnedgangstur
Kl. 15.00: Indkvartering i hytte (eventuelt før, hvis
hytten er klargjort).
Kl. 17.00: Informationsmøde (præcist tidspunkt oplyses
ved indtjekning). Der serveres et let aftensmåltid.
Kl. 18.00 Vi mødes ved stalden. Tildeling af heste
(tidspunkt afhænger af årstiden).
Kl. 19.00: Solnedgangstur. Ridning i klitterne langs
kysten ca. 2 timer.
Tidspunkter varierer naturligvis efter årstid. Spørg ved
bestilling efter nøjagtige tidspunkter.

Dag 2 - Dagsridt til Slette Strand
og Svinkløv Badehotel
Kl. 07.00: Morgenbuffet i Restaurant Terrassen
Kl. 08.00: Vi mødes ved stalden. Medbring drikkedunk,
evt. lille madpakke, regntøj, solcreme og badetøj (alt
efter årstid og vejrforhold).
Kl. 11.30 (ca.): Vi passerer Lild Strand, hvor der stadig
er et aktivt fiskerimiljø. Når kutterne kommer tilbage
fra dagens fiskeri, sejler de direkte op på stranden og
bliver med et stort spil trukket helt op på stranden.
Her losses dagens fangst på traktorer og blive kørt til
fiskeriauktionen i Hanstholm. Denne form for fiskeri sker
kun fra to lokaliteter i Danmark, vi passerer begge på
turen.
Kl. 12.30 (ca.): Ankomst til Bulbjerg, der er Danmarks
eneste fuglefjeld, som tårner sig næsten 50 meter lodret
op fra stranden. Bulbjerg er en 60 mio. år gammel
kalkstensknude og var i stenalderhavet for 6.000 år

siden en isoleret ø ude i havet. I fuglefjeldet yngler
mallemukker, albatrosfuglen riden samt flere andre
nordatlantiske fuglearter. Vi venter på jer ved foden
af klippen, hvor vi serverer frokost, I kan nyde, mens I
betages af det enestående landskab og udsigten.
Kl. 14.00 (ca.): Vi passerer Torup Strand, det største af
de to føromtalte fiskerisamfund. Der er ca. 25 fiskerbåde
tilbage i Torup, og de trækkes op på stranden af en
kæmpemæssig bulldozer. Der er livlig aktivitet på
stranden, så chancen for at se en kutter blive trukket op
på stranden er stor.
Kl. 16.00 (ca.): Efter at have passeret det fantastisk
landskab ved Svinklovene, når vi Svinkløv Badehotel,
hvor vi forlader stranden og rider på forbindelsesvejen
til Slettestrand.  På vejen passerer vi Slette Å og ser
(alt efter årstiden) orkideer, vandliljer og mange andre
fantastiske blomster, planter og urter.
Kl.17 -17.30 (ca.): Ankomst til ”Havblik” hvor vi skal
overnatte, og der er folde til hestene. Vi venter på jer
og har medbragt forsyninger og godter til hestene,
ligesom vi har tages jeres taske med. Efter et velfortjent
bad og omklædning til pænt tøj er det tid at besøge det
eksklusive badehotel.
Kl. 18.30: Transport til Svinkløv Badehotel. Her står
menuen på hotellets 3-retters gourmetmenu med
tilhørende vin. Middagen indtages i romantiske

omgivelser med den prægtigste udsigt over klitterne og
stranden, hvorfra I kan se stranden helt op til Blokhus
og Løkken.
Kl. 20.30 (ca.): Tilbagetransport til ”Havblik”, hvor vi
har forberedt te og kaffe samt byder på små, lækre
kager. Her er der tid til at hvile ørene, slappe af, snakke
sammen og reflektere over dagens oplevelser. Da alle
formentligt er trætte, går vi til ro senest kl. 22.00.

Dag 3 - Dagsridt, hjem igen
Kl. 07.30-08.30: Morgenbuffet på Havblik.
Kl. 09.00: Afgang fra Havblik ad forbindelsesvejen til
Svinkløv Badehotel.
Kl. 12.30: Frokost ved Bulbjerg inkl. hvil på en halv time.
Kl. 17.00 -17.30 (ca.): Ankomst til Hanstholm Camping.
Kl. 18.30: Vi serverer aftensmad i Restaurant ”Terrassen”

Dag 4 - Formiddagsridt
Kl. 08.30: Morgenbuffet i Restaurant Terrassen.
Kl. 10.00: Ridning i klitterne ca. 2 timer. Vi rider en tur
ud til Vigsø og tilbage langs med stranden.
KL 13.00: Afgang og tak for denne gang.

