Tölta fram genom Tiveden
På Ösjönäs erbjuder vi turridning på islandshäst och
andra töltande raser. Vi är omgivna av de skyddade
vilda skogarna i Tiveden. Vi rider fram bland stenar
med mjukaste mossa, klara sjöar och hänförande utsikt
på stigar som använts sedan urminnes tider
Innan du kommer hit får ser vi gärna att delar med dig
av vilka tidigare erfarenheter du har av ridning, vilka
förväntningar du har på din tur med oss och om du har
några speciella önskemål. Vikt och längd behöver vi
också. Utifrån det bestämmer vi sedan vilken runda vi ska ta och vilka hästar som ska med.
För att rida en heldagstur behöver du kunna rida alla gångarter och vara beredd på att rida i terrängen.
Glöm inte att tala om eventuella allergier/intoleranser, lunch och fika ingår. Titta gärna på den hästpresentation
som finns på vår hemsida – där kan du få en idé om hur hästarna är.
Förslag på heldagsturer:
•

Sannerud – vi rider åt nordväst till kyrkbyn och äter på caféet i byn. Hästarna vilar i fina hagar på
hästparkeringen och vi sitter i Roberts mysiga trädgård med sjöutsikt.

•

Granvik – vi rider söderut till Inger och Slavi. Vi äter deras hemlagade mat inne på antikaffären. Hästarna
vilar i byalagets stora hagar vid sågdammen.



Unden – vi rider västerut och äter lunch vid
stranden. Dagen bjuder på omväxlande
underlag och natur.



Vitsand – vi rider igenom nationalparken runt
Stora Trehörningen och äter på den berömda
stranden i hjärtat av nationalparken.



Trailbanan – vi rider genom skogen till CM
Ranch och leker där på deras trailbana. Speciellt intressant för dig som är intresserad av working
equitation, polishästträning, TREC eller liknande. Vi lunchar på ranchen innan vi rider hemåt igen.

Bra att veta: 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. Hjälm finns att låna (obligatoriskt), för dig som vill låna säkerhetsväst finns begränsat urval. Glöm
inte kameran! Grupperna brukar vara mellan 4-8 pers, ring eller maila för förslag på upplägg för större grupper.

För info och bokning - 0505-250 22 eller ridning@osjonas.se

www.osjonas.se
Öppet alla dagar från påsklov till höstlov 09.00-17.00

