På hesteryg
i Danmarks sidste Vildmark

Uforglemmelige stunder til hest
Der hvor Jyllands nakke slår et knæk,
hvor Atlanterhavet møder den danske
kyst og hvor himlen er så høj, at
det må være her, alting tog sin
begyndelse, finder du Stald Vinur.
De islandske heste i Hanstholm er noget helt
særligt og i det kuperede kystlandskab, der
kendetegner Thy, føler de sig, om nogen
steder, hjemme.
Det totaltfredede og utæmmede
klitlandskab, havet og plantagerne udgør
rammerne for en uforglemmelig oplevelse
til hest.
Nogen kalder vores område for Danmarks
sidste Vildmark, Folketinget kalder det for
Danmarks første Nationalpark.
Du finder kun 1. klasses islændere i Stald
Vinur, ligesom vi også synes det er vigtigt,
at sadler og alt andet grej i vores stald er af
bedste kvalitet.
Vinur betyder ven på islandsk.
De 10 islændere, der tilsammen udgør
Stald Vinur, er håndplukket og importeret
fra Island i 2005.
Gratis udlån af godkendte hjelme, leggins,
ridehandkser og sadeltasker.

Du kan nøjes med et par timer i klitterne,
du kan ride med på det ekstreme ridt, hvor
vi tilbagelægger mere end 100 kilometer på
tre dage, eller du kan skræddersy din egen
rideferie hos os.
Vi har ingen blandede hold, og er aldrig
flere end 10 ryttere afsted ad gangen.
Det sikrer kvaliteten og ikke mindst
sikkerheden.

Du skal ikke have skrupler over at invitere
din familie med til Hanstholm, selvom de
ikke er hestetosser.
For vi har meget andet at byde på, alt efter
sæsonen:
Stort opvarmet badeland
fra juni - september.
Særdeles gode muligheder
for lystfiskeri.
Mini-zoo og store legepladser.
Café og Børnehus med
kreative værksteder.
Internetcafé og trådløst
internet overalt.

Vi arrangerer løbende:
To timers turridt
Halvdagsridt, 4 timer
Badetur til hest, 4 timer – kun øvet

Hanstholm Camping, Stald Vinur

Solnedgangsridt, 2 timer

Hamborgvej 95, 7730 Hanstholm

Heldagsridt, 7 timer – kun øvet

tlf. +45 97 96 51 98 /21 69 88 95

Tre dages rideferier, 11 timers ridning

mail: dorthe@hanstholm-camping.dk

Bulbjerg tur/retur, tre dage, 18 timers
ridning - kun øvet

www.hanstholm-camping.dk

(Alle ture uden rutine:
min. 9 år)

Alle er velkomne
- også egen hest med på ferie

