Lyxhelg på Kullaberg

•
•
•
•

Ridning Kullabergs i naturreservat
Lördag til söndag med helpension på Hotell Rusthållargården i Arild
2 dagar på Islandshäst
Ridvana: 3-5

En härlig rid weekend på Kullaberg. På pigga Islandshästar rider vi lördag eftermiddag en vackar 2½ timmars tur runt i
Kullaberg. Outstanding natur med fantastiske vyer över Öresund och Skälderviken, sköna ridstiger, som bjuder in till långa
töltsträckor och fina galopper.
Söndag ska du ut på Mölleture - en 4 timmars tur. På ridturen korsar vi Kullaberg med sina vackra vyer, rider genom skogen
till underbara Mölle, där vi ”checkar in” hos Lisa på Krukmakeriet. Där binder vi upp hästarna och äter en god lunch i mysiga
caféet.
Indkvartering på det lyxiga Hotell Rusthållargården, som ligger i den mysiga fiskarby Arild med utsikt över havet. Hotellet
erbjuder sig med sköna rum, många med havsutsikt, en härlig spa avdeling och en av områdets bästa restauranger.
En rikitig livsnjutar weekend.
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Program för lyxhelg på Kullaberg
Lördag:
Ankomst till hästgården runt 14:30, där vi träffas och rider ut i från kl 15. Du träffar din guide, som med entusiasm och stor
kunnighet tar hand om ryttare och ridprogrammet. Du introduceras till din häst, ryktar, sadlar och trensar och är nu redo att
ge dig iväg.(Om du behöver hjälp, är det bara att säga till. Vi rider ut på en 2½ timmars tur upp på berget i varierad och
vackert terräng, i olika tempon.På turen serveras fika med kake och dricka. Turarna vill bli anlagda med behörig
hänsyntagan till rytternas önskan och ridnivå.
På kvällen är det en fin middag i restaurangen med ljus på bordet och vacker utsikt över taken på husen i byn, hamnen och
havet.

Söndag:
Efter frukosten är det igen i väg till gården (kl. 9:30) och i dag kanske en annan häst. Vi ska ut på storfavoriten blant våre
gästar, Mölleturen, en 4 timmars tur runt på Kullaberg, ridning av nya stigar, nya utmaninger och nya spännande och
givande upplevelser. Ungefär mitt på turen, efter ca. 2 timmars ridning, äter vi en god lunch i mysiga Cafe Krukmakeriet i
Mölle.
Efter turen går det hemåt igen eller kanske blir det först efter besök i Mölle med hamn och gallerier, till fyren på Kullaberg
med oslagbara utsikten över Öresund, Kattegatt och Skälderviken eller kanske till glas- och keramik udställningarne i
Höganäs, var det också finns olika factory outlets.
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Kullaberg på Islandshäst - turfakta
Vistelsens längd:
En helg från lördag eftermiddag till söndag eftermiddag.

Boende:
Luxuriöst och romantiskt på Rusthållargården i Arild, se här. Du inkvarteras i ett inbjudande dubbelrum, de flesta med
havsutsikt över den pittoreska hamn i Arild och Skälderviken. Hotellet har fina relax faciliteter med pool, jacuzzi, bastu och
ångbad i separat bygnad med havsutsikt, där du kan skämma bort dig efter dagens alla ansträngningar på hästrygg. Man
kan ta några förtrollande vandringar ut ifrån hotellet och upp på berget längs kusten, gå runt i byn och hamnen, låna en av
hotellets cyklar till en cykeltur på Kullaberg och evt besöka Nimis och Arx, Lars Vilks ganska så berömda "olagliga"
konstvärk på stranden i närheten av Himmeltorps Hembygdsgård.

Pension:
Fika och middag lördag, frukost och lunch söndag. Det är juice, kaffe och te till den stora frukost buffen, lunchen söndag är
på Cafe Krukmakeriet i Mölle. På kvällen lördag middag med en 3 rätters menu. Dricka till middagen är inte inkludert.

Hästar:
Vi rider på bra, välskolade islandshästar. Det finns hästar till den mindre vana ryttaren, som önskar ritt i moderat tempo och
för den vana ryttaren, som önsker tempo med mycket tölt och galopp på Kullabergs sköna backar.

Ridvana:
3-5 vanligtvis. Lätt vana och vana ryttare. Hästen väljas efter ryttarens nivå. Om gruppen är överens och accepterar ett lägre
tempo kan man också tillåta ovana ryttare, nivå 2.

Grupp och guide:
Vi är min 4 och max 6 ryttare och en guide. Vikt max. 90 kg.

Kläder och utrustning:
Ridhjälm (du kan även låna en på gården), ridstövlar eller ridskor, ridbyxor, handskar, regnkläder, en varm tröja, jacka och
ett par bekväma byxor.

Säsong:
Hela året utom januari

Ingår inte i priset:
Resa till Arild, alkoholhaltiga drycker

Turkod:
SE 2401
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Kullaberg på Islandshäst - resefakta
Ankomst:
Lördag förmiddag ungefär 14.30 till stallet.

Avresa:
Söndag efter dagens ritt - ungefär kl. 14.
Du kanske vil använda eftermiddagen på et besök i Mölle, vandra på Kullaberg, golf i Arild eller på Kullen (bokas i förväg)
eller besöka keramik- och glasutställningar i Höganäs.

Transport:
Det er enklast att åka bil till Kullaberg.

Avbeställningsskydd:
Vi rekommenderar avbeställningsskydd, som också skyddar dig vid sjukdom och olycksfall, som medför att du inte kan rida.

Turkod:
SE 2401

Vi reserverar oss för fel och brister i det utskrivna.
Hemsidan är platsen att se den senaste uppdateringen.
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