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 ponnyexpress.

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 Shetlandsponnyer för barn.

Turridning
1.5-tim
2-tim
2.5-tim

450:-/person vana och ovana, ej fika.
500:-/person vana och ovana, enklare fika ingår.
550:-/person vana och ovana, enklare fika ingår.

Bokas för minst 4 personer eller anslut till redan inbokad grupp.

Egen grupp

Ridtur med fikapaus i egen grupp. Här tar vi helt och hållet hänsyn
till gruppen och även barn utan ridvana kan följa med på turen.
Nygräddad ostfralla, dryck, kaffe och chokladboll. Bokas för minst
4 personer.
2-tim

600:-/person

Häst & Kanot
Halva gruppen rider och halva paddlar längs ån Tidan - byte vid fikat.
Bokas för minst 12 personer.
3-tim

450:-/person Enklare fika ingår.

Häst & Storkanot
Halva gruppen rider och halva paddlar längs ån Tidan - byte vid fikat.
Bokas för minst 16 personer.
2.5-tim
400:-/person Enklare fika ingår.

Sopptur

Ridtur med matpaus. Soppa, smörgås, dryck, kaffe och kaka. Kan
bokas september-oktober
2.5-tim
600:-/person

Pastatur
Ridtur med matpaus som passar bra under våren och sommaren.
Pastasallad eller pastarätt med bröd, dryck, kaffe och kaka. Kan
bokas april-augusti.
650:-/person
3-tim

Långritt
Ridtur som passar bra april till september med mycket ridning i
varierad terräng och matpaus.
4-tim
800:-/person Lunch och kaffe ingår.

Novemberritt
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 ingår gratis.
Regnställ finns att låna. För övrigt rekommenderas
bekväma kläder och skor eller stövlar.

All ridning sker på egen risk!

I november ordnar vi långritter med en härlig viltgryta (inkl. vin/öl)
serverad vid en Jaktstuga i ljusets sken och med brasan som sprakar.
4-tim
850:-/person Middag ingår.

Decemberritt
Bra alternativ istället för julbord. Paus under turen med ärtsoppa,
punsch, öl/vin, vörtbröd och julskinka som serveras i en Jaktstuga
med sprakande brasa och levande ljus. Bokas för minst 12 pers
3-tim
800:-/person

Glöggritt
Ridtur som passar bra i november och december.
Inklusive glögg och pepparkakor.
2-tim
450:-/person

