Storskogens Hästturer
https://turistmal.se/turistmal-26018.html

Information
Län: Gävleborg
Kommun: Nordanstig
Kategorier: Turridningar, Naturupplevelser
Position: 62.1514,16.5876
Kontaktuppgifter
Tel: 0705-136954
E-post: elin@ridislandshast.se
Hemsida: https://ridislandshast.se/
Facebook: https://www.facebook.com/ridislandshast/
Beskrivning
Naturen är som bäst
när den upplevs med islandshäst!
På gården bedrivs turridning på islandshästar i
vackra Hälsingland året om!
Våra turridningar går genom vacker natur, berg och sjö med
milsvid utsikt!
På trygga, välridna islandshästar tar vi oss fram
på stigar och vägar.
Vi erbjuder även ridskola, ridläger och turer med häst och vagn.
Sommaren 2018 öppnade Halls gård upp som en av 46 öppna
gårdarna inom Världsarvet Hälsingegårdar!
Halls gård ligger vackert beläget i norra Hälsingland, längs väg
307 med utsikt över Hasselasjön och Älvåsens blånande berg!
Våra turer anpassas efter ryttarnas erfarenhet, vi har turer från 1
timme till tre dagar.
Vi har hästar som passar både nybörjare och vana ryttare.
Vi kan ta sällskap upp till 10 personer per tur, men för den som
vill rida ensam så tar vi givetvis emot även den enskilda ryttaren.
Är man ett sällskap som vill låsa sin tur till enbart den gruppen, för
ett mer genuint umgänge så går det utmärkt.
Maxvikt på ryttare är 90 kg.
Hjälm finns att låna, samt säkerhetsvästar i begränsat antal och
storlekar!
Våra turer kan guidas på svenska,tyska och engelska.
Välkommen till oss önskar familjen Östberg!
Priser
Prisexempel gällande från 1 maj
1 timmes ridning 400:-/p
2 timmars ridning 600:-/p
Halvdag med fika 800:-/p
Besök vår hemsida www.ridislandshast.se för mer information.
Öppettider
Dagligen!
Vi har stängt långfredagen och midsommarafton
Besök vår hemsida för mer information.

Turistmål.se
Svenska sevärdheter, boenden, aktiviteter
och nöjen på Internet och i mobilen.
turistmal.se

Vägbeskrivning
Halls Gprd ligger mycket lättillgängligt längs väg 307. Det går
utmärkt att åka buss 34 från Hudiksvall till vår gård
Besök vår hemsida för mer information.

turistmål.se
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