Rid på Idre Fjäll - Sommaren 2016
Liten som stor, nybörjare som erfaren – alla
är lika välkomna att rida på våra fantastiska
hästar med våra erfarna guider.

Björnideturen (610 kr/pers)

För 30:e sommaren i rad erbjuder Östen och
hästgänget upplevelser på hästryggen i
underbar fjällnatur. Vi rider i westernsadlar
på fullstora hästar och ponnies. Ridningen
startar vid vårt vackra stall som ligger strax
ovanför fäboden på Idre Fjäll.

Tisdag

RIDTURER SOM BOKAS ONLINE
Bokas på www.idrefjall.se eller per tel 0253-410 00

Frukostturen (535 kr/pers)
För morgonpigga som till häst vill uppleva fjället vakna.
Vi rider till en lägerplats där vi tillagar vår frukost
bestående av American pancakes med bacon och
lönnsirap.
Måndag - Fredag

07.30-10.00

Toppturen Light (535 kr/pers)
Lugn och avslappnad ridning upp på Gränjesvålen. Det
är inte mer klättring än att även ovana ryttare klarar av
det.
Måndag
Torsdag

15.00-17.00
19.00-21.00

Städjanturen (610 kr/pers)
Vi klättrar så högt upp vi kan på Städjan. En lugn tur
med krävande klättring till magnifik utsikt. Vi gör ett
kortare stopp för att fylla på energiförrådet vid en äkta
kallkälla. Klä dig för väder och vind uppe på kalfjället.
Måndag
Torsdag

19.00-22.00
14.00-17.00

Mer information och bokning av ridning:
Boka Online: www.idrefjall.se
Boka per tel: 0253-410 00
Hemsida:
www.idrefjall.se och www.jonsgarden.nu
För mer information maila: info@jonsgarden.nu

En rofylld ridtur i trollfurornas rike. Under turen gör vi
ett fikastopp i naturskön miljö.
14.00-17.00

Galoppturen (480 kr/pers)
För dig som älskar galopp! Vi rider runt fjället i galopp
blandat med skritt.
Tisdag och Fredag

19.00-20.30

Westernturen (630 kr/pers)
Upplevelserik och spännande tur där vi bestiger
Grängesåsen, fjället med unik panoramautsikt. På turen
äter vi en riktig westernlunch tillagad över öppen eld.
Onsdag
Lördag

14.00-17.00
09.00-12.00

Badturen (590 kr/pers)
Vi rider i skritt, trav och galopp i skogen, på stigar och
grusvägar förbi fäbodar till Burusjöns klara vatten med
långgrund sandstrand. Där tar vi av sadeln, sätter på oss
badkläder och rider ut barbacka i den klara sjön. I bästa
fall får vi hästarna att simma.
Onsdag

19.00-22.00

RIDTURER SOM BOKAS ONLINE
Bokas på www.idrefjall.se eller per tel 0253-410 00

Familjesafarituren (500 kr/pers)
För dig som vill ha en ridupplevelse tillsammans med din
familj eller dina vänner. Tur som passar alla oavsett ålder
och ridvana.
10.00-11.30

Måndag - Fredag

Asketuren (160 kr/barn)

DROP-IN RIDNING
Drop-in tur (350 kr/pers)
Kom förbi stallet när du vill. Har vi möjlighet så ordnar
vi en 50-minuters ridning på direkten.

Prova på med ledare (50 kr/runda)
Här kan ditt barn prova på att rida en liten tur med
ledare. Kom till stallet under nedanstående tid.
Måndag-torsdag
15.00-17.00

En halvtimmes ridutflykt för er barn 4-7 år. Tillsammans
med en förälder, som går bredvid, rider ni med en guide i
samma spår som Aske brukar rida när han hälsar på i
stallet. Efter ridturen bjuds ryttaren på Askefika i Mauds
Fäbodcafé.
Måndag - Fredag

11.00-11.30 och 11.30-12.00

Ridläger special
För barn som vill ha mycket tid med hästen och bo med
familj och vänner. Här kombineras ridning med hästoch stallskötsel.
Barnen är i stallet 9-12 och 14-17 måndag till fredag då
de har en egen guide som är med dem och vägleder dem.
Däremellan äter de lunch på egen hand.

RIDTURER SOM BOKAS VIA MAIL

Barnen får rida och sköta ”sin” ponny och också hjälpa
till att sköta andra hästar och ponnies. Det är ridning 3-4
timmar per dag.

Bokas via mail till info@josngarden.nu

Måndag-fredag vecka 25-26 och 32
4.260 kr/person

Boka egen ridtur eller välj själv dina medryttare och vad
du/ni vill göra under ridningen. Ni får en egen guide.
Boka en, två eller flera timmar i sträck.

Ridtur med privat guide (350 kr/pers och timme)

Hel- eller flerdagsridning, eget boende
Vi kan erbjuda flera olika längre turer enligt önskemål.
Följande är förslag på vad vi kan ordna:





Heldagsridning 1.690 kr/pers
Heldagsridning med övernattning
2.490 kr/pers
Ridweekend, 3 dagar och 2 nätter med
övernattning i eldpallkoja eller under bar himmel
”med sadeln som huvudkudde” 5.490 kr/pers
Veckotur, kontakta oss via mail
info@jonsgarden.nu för mer information och
bokning.

Ridpaket med boende


Vi kan erbjuda skräddarsydda ridpaket för weekend eller
hel vecka med boende. För information, priser och
bokning kontakt oss via mail info@jonsgarden.nu.

Mer information och bokning av ridning:
Boka Online: www.idrefjall.se
Boka per tel: 0253-410 00
Hemsida:
www.idrefjall.se och www.jonsgarden.nu
För mer information maila: info@jonsgarden.nu

