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ISLANDSHÄSTAR
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RIDPROGRAM
Information och priser
Alla priser inklusive moms

VÄLKOMMEN TILL KYRKEKVARN

”Allt under ett tak”

Runt omkring Kyrkekvarn rider man på härliga ridvägar i skogsterräng, utmed Tidans
vackra å-dal och uppe på Hökensås. Naturen är starkt kuperad, variationsrik och passar
mycket bra för ridning med islandshästar.
Oavsett om du är ridvan, lite van eller nybörjare så blir du väl omhändertagen och får
en häst som passar dina kunskaper. För barn finns särskilda hästaktiviteter och rabatter.
Vi har öppet året runt - vinter, vår, sommar och höst.
VÅRA HÄSTAR

40 härliga personligheter, alla islandshästar, turas om med att arbeta
varje dag under säsongen. Några är lugna och stabila (bra för nybörjare),
och en del är lite “hetare” (för vana ryttare). På Kyrkekvarn finns också
ett antal Shetlandsponnies som passar de yngre barnen.

VÅRT STALL
& AKTIVITETSHALL

Vid vårt stall startar all verksamhet med islandshästarna. Här finns
sadelkammare med hjälmförråd, tvättrum och WC. På övre plan finns
ett stort härligt fikarum med teorisal och plats för ca 40 personer samt
en konferenslokal med plats för ca 50 personer. Lokalerna erbjuder
goda möjligheter för trevlig umgänge och konferens. Brevid stallet
finns en aktivitetshall 22 x 60 meter med konstgräs och stor läktare.

TILL HÄST

Att rida ut i grupp eller på egen hand är en underbar upplevelse men
det kräver också ett aktivt ansvarstagande från de som medverkar!
Hästen är en häst och ingen maskin. Den uppför sig olika beroende
på hur den blir behandlad och tilltalad och beroende på vilken vana
man har! Ridturerna sker längs flera olika ridstigar i Tidans å-dal.
Alla som rider skall bära ridhjälm, som finns att låna i vårt Stall.
Regnställ finns att låna. För övrigt rekommenderas bekväma kläder
och skor eller stövlar. All ridning sker på egen risk!

TURRIDNING

1.5-tim
400:-/person vana och ovana, ej fika.
2-tim
450:-/person vana och ovana, enklare fika ingår.
2.5-tim
500:-/person vana och ovana, enklare fika ingår.
Samtliga turer bokas för minst 4 pers eller anslut till inbokad grupp.

EGEN GRUPP

Ridtur med fikapaus i egen grupp. Nygräddad ostfralla, kaffe och chokladboll. Passar vana och ovana. Bokas för min. 4 personer. Barnrabatt gäller ej.
2-tim
600:-/person

HÄST & KANOT

Halva gruppen rider och halva paddlar längs ån Tidan - byte vid fikat.
Bokas för minst 12 personer. För vana och ovana, enklare fika ingår.
3-tim
400:-/person

HÄST &
STORKANOT

Halva gruppen rider och halva paddlar längs ån Tidan - byte vid fikat.
Bokas för minst 16 personer. För vana och ovana, enklare fika ingår.
2.5-tim
350:-/person

HÄST &
STAVGÅNG

Halva gruppen rider och halva vandrar med stavar - byte vid fikat.
Bokas för minst 12 personer. För vana och ovana, enklare fika ingår.
2-tim
300:-/person

SOPPTUR

Ridtur med matpaus som passar bra under våren, hösten och vintern.
Vegetarisk soppa, smörgås, dryck, kaffe och kaka.
2.5-tim
550:-/person

PASTATUR

Ridtur med matpaus som passar bra under våren och sommaren.
Pastasallad eller pastarätt med bröd, dryck, kaffe och kaka.
3-tim
600:-/person

LÅNGRITT

Ridtur som passar bra april till september med mycket ridning
i varierad terräng och matpaus.
4-tim
750:-/person vana och ovana, lunch och kaffe ingår.

NOVEMBERRITT

I november ordnar vi långritter med en härlig viltgryta (inkl. vin/öl)
serverad vid en Jaktstuga i stearinljusets sken och med brasan som sprakar.
4-tim
800:-/person vana och ovana, middag ingår.

GLÖGGRITT

Ridtur som passar bra i november och december. Passar vana och ovana.
Inklusive glögg och pepparkakor.
2-tim
400:-/person

DECEMBERRITT

Bra alternativ istället för julbord. Paus under turen med en mustig soppa,
öl/vin, vörtbröd och julskinka, kaffe och lite smågott som serveras i en
Jaktstuga med sprakande brasa och levande ljus. Bokas för min. 12 pers.
3-tim
750:-/person

HÄST & STUGA
- FÖR RIDVANA

RID PÅ
EGEN HAND

STUGA &
TURRIDNING

Hyr en häst och ha den som din egen! Gärna minst 2 hästar. Bo i stuga,
eller på campingen och rid ut på egen hand. Bokas i perioden 27/3-25/9.
Stughyran ingår ej i priset. Boka gärna lektionsridning under vistelsen.
Exempel
Ankomstdag
Dag 1
Dag 2,3,5,6
Dag 7

7 nätters boende och 6 dagars häst.
Installation i boendet.
Instruktion, ridtur med ledare, därefter på egen hand.
Rid på egen hand.
Dag 4 Vilodag.
Utcheckning från stugan.

6 dagar
5 dagar
2 dagar
Extra dag

4.300:-/häst
3.800:-/häst
1.800:-/häst
700:-/häst

valfri startdag, fem riddagar, en vilodag.
måndag kl.0900 - fredag kl.1200, en vilodag.
valfri startdag.

Endast för mycket ridvana. Hyr en häst för en dag och rid ut på
egen hand. Ridtur med ridledare, kl.09 - 11. Rid på egen hand kl.12 - 18.
Bokas i perioden 3/4 - 25/9.
950:-/person
Bokas för minst 2 personer.
Bo i stuga med TV, dusch/wc, kök och ett eller flera sovrum. Många stugor
har bastu och öppen spis. Kan bokas i perioden 1/4-22/6 och 28/8-30/9.
▪ två timmars turridning med fika.
▪ boende en natt i stuga med självhushåll.
750:-/person
Bokas för minst två personer. Ospecificerad stuga.
400:-/stuga
Tillägg för stuga med bastu och öppen spis.

STUGHOTELL
& TURRIDNING
1 DYGN

Fly vardagen och bo en natt i egen stuga med hotellservice;
bäddade sängar, städning och mat ingår.
1.450:-/person
Bokas för minst sex personer.
▪ två timmars turridning med fika.
▪ boende en natt i stuga.
▪ grillbuffé (paket c) på kvällen och frukost på morgonen ställs in i
stugan, ni grillar själva.
▪ vedeldad badtunna alt spbad direkt vid huset uppvärmd och badklar.

2 DYGN

1.950:-/person
Bokas för minst sex personer.
▪ fyra timmars långritt med lunch.
▪ boende två nätter i stuga med frukost båda dagarna ställs in i stugan.
▪ grillbuffé (paket c) på kvällen (en av kvällarna) ni grillar själva.
▪ vedeldad badtunna alt spabad direkt vid huset uppvärmd och badklar.

STUGHOTELL
Pigga upp dig i höstmörkret (under november) med att bo en natt i
& NOVEMBERRITT egen stuga med hotellservice; bäddade sängar, städning och helpension.
1 DYGN
1.550:-/person
Bokas för minst sex personer.
▪ 4-timmars novemberritt med viltgryta.
▪ boende en natt i stuga.
▪ vedeldad badtunna alt spabad direkt vid huset uppvärmd och badklar.
▪ frukost på morgonen ställs in i stugan.
2 DYGN
2.000:-/person
Bokas för minst sex personer.
▪ 4-timmars novemberritt med viltgryta.
▪ boende två nätter i stuga och två frukostar ställs in i stugan.
▪ vedeldad badtunna alt spabad direkt vid huset uppvärmd och badklar.

SPA AVDELNING

Hyr vår nybyggda relaxavdelning med bastu och utomhusbad.
Plats för 14 personer.
2.500:-

BADTUNNA
& BASTU

Fortsätt aktiviteten efter ridningen, boka en badtunna eller vedeldad bastu.
Kombinera ridning, grillpaket med en värmande upplevelse direkt vid ån!
600:-/vedeldad bastu 6 - 14 personer, uppvärmd och klar.
2.000:-/badtunna
Max 12 personer, uppvärmd och badklar.

MÖHIPPA
& SVENSEXA

Stort utbud av aktiviteter och möjligheter för dig som ska anordna en
möhippa eller svensexa. Besök vår hemsida eller ring för tips och idéer.

LEKTIONS-

Kan bokas alla dagar i veckan efter överenskommelse.
350:-/lektion minst 2 pers.
500:-/lektion en person

RIDNING

AKTIVITETSHALL
HUND

Friluftsanläggningen Kyrkekvarn har gjort en särskild satsning på
hundsporten. Det finns en aktivitetshall som är anpassad för hundaktiviteter och tävlingar. I hallen finns konstgräs på sviktpad, speakerbås och agilitybana. Kuperade skogsmarker och ängar runt Kyrkekvarn
samt närhet till ån Tidan, gör att anläggningen passar mycket bra för
hundsportens olika grenar.

AKTIVITETSHALL
IDROTT

Vår aktivitetshall är 60 x 22 meter och har ett golv av konstgräs på sviktpad som utgör ett perfekt underlag för inomhusträning. Hallen har
7-mannamål med utmärkningar. Ett speakerbås med PA-anläggning,
trådlös mikrofon samt 8 stycken högtalare som ger bra ljud i hela hallen.
I området finns många friluftsaktiviteter. Boende finns på lägergård eller
i stugor med självhushåll, halv- eller helpension.

FÖR BARNEN

Kyrkekvarn erbjuder aktiviteter och upplevelser för hela familjen.
För de små barnen och barn utan ridvana finns Ponny-Expressen.
Barn med lite ridvana kan boka turridning om anhörig deltar samtidigt.
Mycket ridvana barn (flera år på ridskola) eller ovana ungdomar kan
deltaga i ridturer utan medföljande vuxen. Se rabatter.

PONNY-

Ponnyridning för yngre barn tillsammans med vuxen. Den vuxne
leder ponnyn när barnet rider. Gå en tur på egen hand längs våra
ridstigar i skog och mark. Använd gärna grillplatserna direkt vid ån.
2-tim
300:-/häst

EXPRESSEN

GUNGSTIGEN

Längs gungstigen prövar man flera gungor, som är uppsatta på spännande
platser. Stora gungor, breda gungor, högt upp på höjder och ibland
över vatten! Hyr en ponny och tag en promenad med hela familjen.
Gungstigen är gratis.

LEKPLATSEN

På Kyrkekvarn finns en lekplats med traditionella lekredskap.

PONNY & STUGA

Drömmen om en egen häst! Hyr en ponny till ditt barn och ha den som
er egen i en hage vid stugan. Pyssla, rykta och hantera ponnyn tillsammans
med hästvan vuxen. Pröva ridning på egen hand i paddock eller ta
promenader där barnet rider och den vuxne leder ponnyn.
6 dagar 1.950:-/häst
valfri startdag.
5 dagar 1.800:-/häst
måndag 0900 - fredag 1200.
2 dagar
800:-/häst
valfri startdag.
Extra dag 400:-/häst
Stughyran ingår ej i priset.

HÄST & STUGA
För dig som vill ta hand om en egen häst men ha tryggheten av att följa
”MAMMA BARN” med på våra guidade turer. Hästarna går i anslutning till stugan.
Ridturerna avtalas på plats. Passar ovana ryttare med viss hästvana.
Kan endast bokas måndag - torsdag under vecka 19-24 och vecka 35-39.
▪ 4 turridningar om 1.5 - 2.5 timme/tillfälle.
▪ boende 3 nätter i ospecificerad stuga med självhushåll.
▪ tillgång till paddock för egen ridning (avtalas med personal).
2.550:-/person

GRILLPAKET
Storgrillar, grillkol, fasta bord och bänkar under naturtak vid ån eller om du har hyrt ett
boende så ställer vi in maten i kylen. I buffén ingår hemlagad potatissallad, grönsallad, olika
tillbehör så som oliver, fetaost, såser m.m., kuvertbröd, dryck, kaffe och kaka. Grillning sker
på egen hand, för grupper över 20 personer kan grillmästare bokas.
Medtag gärna eget vin och öl.
Priser per person.
.
A) Vegetarisk grillbuffé. Grönsaker, quornfilé, vegetarisk korv, majskolv, m.m.
220:B) Lilla Agda. 2 st marinerade kycklingfiléer och grönsaker.
200:C) Kyrkekvarn orginal. Grillbuffé. Korv, fläskkött, kycklingfilé och grönsaker.
220:D) Fiskarens grill. 2 st laxfilé och grönsaker.
240:E ) Grosse Grillen. Tysk korv, benfri fläskkotlett, kycklingfilé, laxfilé och grönsaker.
260:-

BOKNING

Vi skickar en bekräftelse via mejl eller post. Där framgår det vad som
bokats, vilken dag och var starten för aktiviteten kommer att äga rum.

FÖRSKOTT

Vid bokning debiteras ett förskott, som motsvarar 50% av ordervärdet.
Återstoden betalas vid ankomst, kontant eller med kontokort.

AVBOKNING

Vid avbokning debiteras minst förskottet.
Av bekräftelsen framgår villkor för er bokning.

HÄR FINNS VI

Uppgifter för GPS / WGS 84
Lat: N 57º 59' 41"
Long: E 13º 50' 44"

Uppgifter för GPS / RT90
X = 6431888
Y = 1384274

VÄLKOMMEN TILL KYRKEKVARN ÖNSKAR HÄSTARNA

Kyrkekvarn Sörgården Turism HB
S-560 42 Sandhem

Tel: 0515 76 10 05
BG: 809-0011

Mail: info@kyrkekvarn.com
Web: www.kyrkekvarn.com

