Heldagsturer 2012
Tiveden är ett fantastiskt område att rida i och det finns nästan hur mycket som helst
att välja på. Många av våra gäster kommer tillbaka om och om igen. Vi är mycket stolta
och tacksamma för detta och det gör att vi varje år utmanas att hitta nya turer som
levererar lika stora upplevelser varje gång.
För 2012 kommer vi att erbjuda tre olika heldagsturer, alla åt olika håll.
• Granvik – rid söderut och upplev en fantastisk dag på hästryggen med hemlagad lunch
på det nya caféet i Granvik vid sågdammen som också har loppis och antikvariat!
• Tivedstorp – rid nordost i Tivedens Nationalpark och ät lunch i gammaldags miljö med
gärdesgårdar, torvtak och anor från 1600-talet.
• Sannerud – rid nordväst till kyrkbyn Sannerud till det nya caféet precis bredvid
lanthandeln. Förutom det ätbara säljer de keramik och konst, lanthandeln precis bredvid
är känt för sina egenrökta charkuterier.
Vi samlas kl 10.00 och börjar med lite fika och genomgång av karta. Under dagen ingår
lunch. När du kommer hit får du dela med dig av vilka tidigare erfarenheter du har av
ridning, vilka förväntningar du har på din tur med oss och om du har några andra önskemål
om t ex vilken häst du ska ha eller om du vill rida mycket stigar, träna tölt osv. Utifrån det
bestämmer vi sedan vilka hästar som ska med och hur vi ska rida.
Vi rekommenderar att du som väljer en heldagstur behärskar skritt, trav och galopp. Att
tölta lär våra hästar dig. Berätta gärna när du bokar om det är något speciellt som vi
behöver veta. Glöm inte att tala om eventuella allergier eller önskemål om special kost.
Titta gärna på den hästpresentation som finns på vår hemsida – där kan du få en idé om hur
hästarna är. Meddela riderfarenhet och vikt/längd när du bokar. Vi finns här för dig så
tveka inte att fråga eller tycka!
Medtag badkläder om vädret inbjuder, det finns alltid möjlighet till bad här på Ösjönäs. I
övrigt är det kläder efter väder som gäller, välj sko med klack eller gummistövel. Byxa utan
skavande innersöm och tröja med lång ärm (bäst ur säkerhets synpunkt). Hjälm finns att
låna (obligatoriskt) och för dig som vill låna säkerhetsväst finns ett begränsat urval. Glöm
inte kameran! Grupperna är mellan 4 och 6 personer men om ni är en ridkunnig grupp som
är något större brukar vi kunna lösa det.

Ring 0505 250 22 eller maila vildmark@osjonas.se för bokning och övrig info!

Välkommen!
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