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Havhesten er ejet og drevet af Niels og Berit

Vi har et 75 km varieret og langstrakt rideterræn lige udenfor 
døren – mod syd og vest venter de langstrakte strande, tørre 
klitplantager og grønne skove, mens du mod nord kan opleve 
de naturskønne fuglereservater ved Skjernenge og Tipperne. 

Sdr. Klintvej 41

Havhesten

+45 21 92 40 44

HavhestenNymindegab@gmail.com 

www.havhhesten-nymindegab.com

Wir sprechen Deutsch/ 
We speak english

OPLEVELSER PÅ HESTERYG
BED & HORSE  /  NATURRIDNING  /  TURRIDNING 

RING OG HØR MERE
VI GLÆDER OS TIL AT HØRE FRA DIG
+45 21 92 40 44

Tag din egen hest med eller lån en god islandsk tølter  
og få uforglemmelige ferieminder på hesteryg.

I bor i vores feriebolig på gården, med plads til 10 -15 perso-
ner fordelt på tre rum og to hytter. Boligen er indrettet med 
hyggeligt landkøkken med sofahjørne, badeværelser med 
brus, sauna, samt fri adgang til vaskemaskine,  tørretumbler, 
internet og udendørs spa. I løbet af 2019 vil der være et 
 eksternt badeværesle og udendørs bruser

uden hest    300 DKK
med egen hest    400 DKK
med lånt hest    600 DKK

Prisen er pr person og inkluderer overnatning og ridetur

WEEKEND OG HVERDAGE

Havhestens B&B & horse



Naturridning og 
langture i særklasse

1 DAG

Dagstur med madpakke
Vi rider fra Havhesten til Henne strand, spiser frokost, mens 
hestene går på en lille fold med transporthegn, ligesom på 
flerdages turene. Og rider tilbage ad en anden rute. Vi rider 
langs stranden den ene vej og igennem Blåbjerg plantage den 
anden vej. Vi foretrækker at have vinden i ryggen. 

Kan bestilles valgfrie dage fra 4 personer    1200 DKK  
Prisen er pr person og inkluderer madpakke

5 DAGES TUR

Ringkøbing Fjord rundt i Tølt
Vi starter og slutter på Havhesten 
Vi rider fra sted til sted, og der er særlige oplevelser af kultu-
rel og gastronomisk art, hele vejen rundt om Ringkøbing Fjord.
Fra ryggen af en Islandsk hest er Vesterhavet, Skjerne Enge, 
Ringkøbing by og ikke mindst Tipperne en oplevelse i særklas-
se. Museumsbesøg og forrytterens fortællinger understøtter 
og levendegør naturen og historien. Hver eftermiddag bliver 
du kørt hjem til Havhesten, hvor terassehygge, spa, sauna et 
lækkert måltid og en god seng, tager imod dig.

Fra tirsdag kl 19.00 til søndag kl 18.00    7800 DKK 
Prisen er pr person og inkluderer alt

2 DAGES TUR

Blåbjerg / Filsø
50 km ridning fra Havhesten til Kærgård plantage  
ved Filsø, over Blåbjerg og Henne strand
Skøn ridning igennem skov og plantage, igennem store klitom-
råder og selvfølgelig mange km langs stranden. Vi overnatter 
i telt ved en grillhytte i Kærgård plantage. Udbydes til grupper 
på 6 - 10 personer der bestiller samlet en valgfri weekend 
eller 2 hverdage. Derudover 2 planlagte ture som fremgår af 
kalenderen på hjemmesiden. 

Fra lørdag kl 9.30 til søndag kl 17.00    2800 DKK
Prisen er pr person og inkluderer forplejning og telt

Fra fredag kl 14.00 til søndag kl 17.00    3500 DKK
Prisen er pr person og inkluderer ridning og måltider fredag

Tag en tur på hesteryg og få fornyet energi
Havhesten tilbyder 1-3 timers turridning på islandske heste 
for  ryttere med tilstrækkelig erfaring til at holde en god 
balance. Du får tildelt en hest der matcher dit niveau. Vi tager 
dig med ud og oplever den vestjydske natur fra hesteryg, og 
finder sammen ro og fordybelse i den friske luft. 

Ridehjelm kan lånes. Tag som minimum praktisk tøj på, men 
vi ser helst at du har dit ridetøj på. Hvis du ønsker det, kan du 
bruge din egen sadel, såfremt den passer hesten. Især på vores 
flere dages ture. Du skal være min. 13 år og max veje 90 kg.

1-3 TIMER

TURRIDNING
1 time    300 DKK

2 timer    400 DKK
3 timer    500 DKK

Tag en tur på hesteryg 
og få fornyet energi


