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Information
Län: Gotland
Kommun: Gotland
Kategorier: Upplevelser, Turridningar
Position: 57.1368,18.3564

Kontaktuppgifter
Tel: 0736-374965
E-post: maria.skradarve@telia.com
Hemsida: http://www.mariashasteri.se/index.html

Beskrivning
Marias Hästeri drivs av oss, Maria och Stefan Johansson.
På gården erbjuds en massa olika aktiviteter och upplevelser till
häst! 

Vi erbjuder turridningar här på gården!
Gotland är en av de där platserna på jorden som gör sig bäst till
häst.
Kom till oss och upplev några av öns vackraste ridvägar från
sadeln.

HÄST OCH VAGN
Det är något magiskt med att åka häst och vagn! Att bara sitta
där, ackompanjerad av hovklapper och betrakta landskapet som
passerar förbi.
Då är det lätt att känna vingslagen från tiden då detta var det
vanligaste sättet att färdas längs landsvägarna som slingrar
mellan Gotlands medeltida kyrkor och gårdar. Hos oss i
Grötlingbo kan du fortfarande uppleva hur det är att åka med bara
en eller två hästkrafter.

Maria Johansson är Gotlands första c-tränare i körning och
erbjuder både utbildning för dig som vill utvecklas som kusk och
härliga turer med häst och vagn för dig som bara vill ut och njuta.

På gården har vi även ridskola för stora som små, samt ridläger.
Vi erbjuder även kurser och utbildningar för dem som vill!

Och hos oss är alla välkomna – självklart har vi vagnar
anpassade för rullstol.

Välkomna!

Marias Hästeri is located at Skadarve farm in Grötlingbo, a
coastal parish on southern Gotland. We are open year-round and
can offer most anything you wish in the way of riding or driving
horses.

Those of us who work here have years of experience with horses
and Maria is a certified riding instructor as well as the first
qualified C-trainer in driving on Gotland.

Our horses are safe and well-trained and come in various sizes,
everything from a native Gotlandic russ pony, cross-bred ponies
and horses to Swedish half-bloods.
We have recently built the widest riding arena on Gotland.

Welcome!



Priser
Se hemsida eller kontakta oss för vidare info!

Öppettider
Året om!
Kontakta oss för vidare info!

Vägbeskrivning
Adress: Grötlingbo, Skradarve, 623 38 Havdhem

Vägbeskrivning: Följ väg 142 mot Burgsvik. Kör genom Hemse
och Havdhem.
Ca 5 min efter Havdhem kommer du till Grötlingbo Kyrka där du
svänger vänster mot EKE 6. Följ den vägen ca 900 m. I
korsningen mot EKE 5 ser du vår skylt.
Sväng vänster in på vår infart. Följ vägen ca 200 m så är du på
vår gård.
Parkera framför ridhuset.
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