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Information
Län: Skåne
Kommun: Klippan
Kategorier: Turridningar
Position: 56.0426,13.2147

Kontaktuppgifter
Tel: 070-3729201
E-post: info@turridning.se
Hemsida: www.turridning.se
Facebook:
https://www.facebook.com/pages/S%C3%B6der%C3%A5sens-T
urridning/60543928872

Beskrivning
Njut av en fantastisk upplevelse av Söderåsens varierande natur
och rika djurliv under både sommar och vinter. Hos oss kommer
du att få lära känna Haflingerhästen, dess godmodighet och
trevliga lynne.

Hästarna är vana vid omgivningarna, trygga och säkra på foten.
Vi rider i westernsadlar och även du som inte är ridvan kan följa
med. Vi anpassar naturligtvis turen efter dig.

Priser
Besök vår hemsida för aktuella priser

Vägbeskrivning
Vägbeskrivning från Helsingborg:
• Kör E4 mot Stockholm
• Efter Åstorp ta väg 21 mot KRISTIANSTAD
• I höjd med Klippan sväng höger mot KRIKA
• Inne i Krika tag vänster mot LJUNGBYHED
• Kör 7-8 km, ta sedan höger vid skylt mot STENESTAD och
LOTTA PÅ ÅSEN
•Kör 1 km sväng vänster vid skylt TURRIDNING
• Kör drygt två km, akta alla barn och djur
• Håll höger i Y-korset, skyltat TURRIDNING 
• Vi bor på gården omgiven av hästhagar

Vägbeskrivning från Malmö/Lund:
• Kör E6 norrut, vid Lomma väg 103 mot Lund
• Fortsätt väg 108 utanför Lund och följ norrut
• Efter Röstånga och Skäralid ta vänster mot LJUNGBYHED och
VÄSTRA SÖNNARSLÖV
• Kör ca två km ta sedan vänster mot STENESTAD och LOTTA
PÅ ÅSEN
• Följ sedan beskrivning ovan

Vägbeskrivning från Hässleholm
• Kör väg 21 mot Perstorp/Klippan
• Efter Perstorp ta väg 108 mot Ljungbyhed
• Efter Ljungbyhed sväng höger mot LJUNGBYHED och VÄSTRA
SÖNNARSLÖV
• Kör ca två km ta sedan vänster mot STENESTAD och LOTTA
PÅ ÅSEN
• Följ sedan beskrivning ovan

Detta dokument är framtaget i samarbete med Turistmål i Sverige AB | Kontakt: turistmal.se / info@turistmal.se | Dokumentet genererades: 2023-05-24 02:05.

Kontrollera alltid informationens riktighet innan ett eventuellt besök. All information är upphovsrättsskyddad och får ej kopieras, sparas eller på något annat sätt användas

utan rättighetsinnehavarens tillåtelse.turistmål.se


