Ridturer Tumbo Adventures 2015
Beskrivning av ridturen och pris per person
Prova på för barn. 20 minuter till häst i paddocken, hela upplevelsen med av – och
påstigning med mera tar 30 minuter. Max 4 barn till häst samtidigt. Saft o kex till barnen
efteråt eller medan de väntar på sin tur i sadeln. Passar små barn med föräldrar som kan
hjälpa till lite grann. Boka om du vill vara säker på en plats vid en viss tid. 200 kronor
Ridningen genomförs alltid varför det går att komma på Drop-in och vara beredd att vänta
på sin tur.
Prova på för alla - lär dig kontrollera en häst och komma upp i sadeln själv. 45 minuter i
paddocken. Passar nybörjaren och dig som inte ridit på mycket länge eller som är lite rädd.
350 kronor. Från 10 år.
Svartenturen – 2 timmars tur med skritt och trav. Passar de flesta men boka gärna en Provapå-ridning innan så får du ut mer av den längre ridturen. 550 kronor inklusive kaffe med
dopp efter turen.
Malgen runt med kaffe – 2,5 timmars tur. Skritt och mycket trav och några galopper. Passar
de flesta som provat på en del ridning innan. 600 kronor inklusive kaffe med dopp efter
turen.
Galoppturen – 2 timmar till häst med fart och fläkt. Passar dig som ridit en del. 550 kronor
inklusive kaffe med dopp efter turen.
Bergsklättring till häst (Axsjön) . 3,5 timme ute med 3 timmar effektiv ridning. En lite tuffare
tur med mycket upp och ned och en del galopp också. Du kommer att få kliva av och leda
hästen på sina ställen. 750 kronor inklusive vätskekontroll i fält och kaffe med dopp efteråt.
Heldagstur med lunch i fält – 5 timmar ute med 4 timmars effektiv ridning. Passar bäst för
dig som ridit en del innan annars kan rumpan bli öm, men svårighetsgraden är ok för de
flesta. 1100 kronor inklusive hemlagad lunch gjord på våra egna råvaror. Lunchen intas på
vacker plats serverad från vår följebil.

Vi har hjälmar i alla storlekar att låna ut. Ta på långa byxor - ej lycramaterial,
de glider för mycket - och rejäla skor med klack.
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Schemalagda Ridturer 1/6 – 16/8 2015
Sommarens schemalagda ridturer. Du rider tillsammans med en guide och
övriga gäster som bokat samma ridtur och dag som du.
Max antal per tur mellan 6-8 ryttare – minimum 2 ryttare.

Bokas senast kl.18.00 kvällen före på 070-600 21 07
Måndag

Prova på för barn
Drop in mellan 16.00 – 17.00

Tisdag

Heldagsritt med lunch i fält
09.00 – 14.00

Onsdag

Prova på för alla
10.00– 11.00

Torsdag

Galoppturen
09.00 – 11.00

Fredag

Bergsklättring till häst
09.00 – 12.30

Lördag

Malgen runt med kaffe
09.00 – 11.30

Söndag

Svartenturen
10.00 – 12.00

Kom till stallet 30 minuter före utsatt tid så får du vara med och göra i
ordning din häst.

Vår och höst har vi följande schemalagda turer
Lördag

Vår: 2 timmars tur med kaffe. Svartenturen klockan 10-12.
Höst: Heldagstur med lunch i fält klockan 10 – 15
Söndag Vår o Höst: 2 timmars tur med kaffe. Svartenturen klockan 10 – 12.
Vill du istället boka en exklusiv tur bara för dig och de dina – läs vidare på
nästa sida!
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Vill du boka en egen ridtur för bara din familj eller grupp?
Ring oss så hittar vi datum och tider som passar! Här följer några exempel
men vi skräddarsyr gärna helt efter era önskemål!
Exklusivt prova på paket för er som aldrig ridit förr. Vi lär ut horsemanship, hur du
kommunicerar med hästar och ridningens grunder under 1 timme till häst i paddocken. En
kortare skogstur ingår om det känns bra. Pris för 2-4 deltagare med 2 hästar och 2 ledare i en
timme: 1000 kronor. För 5-8 deltagare med 3 hästar och 3 ledare: 1500 kronor.
Skräddarsy din ridtur; 2 timmars ridning. Du kan välja någon av våra ridturer enligt listan
ovan eller sätta ihop ett helt eget program.
Pris 600 kronor med kaffe och dopp. Minst två personer per tur.
Skräddarsy din ridtur; 4 timmars ridning med lunch serverad från vår följebil. Du kan välja
någon av våra ridturer enligt listan ovan eller sätta ihop ett helt eget program.
Pris 1250 kronor, minst två personer per tur.
Tumbokul på ridbanan: Teambuilding aktivitet för upp till 12 personer. Med 4 hästar och två
ledare leker och tävlar vi under 1,5 timme i stallet och på ridbanan. Kaffe och kaka serveras
till Diplomutdelningen
Pris 3 500 kr inklusive diplom.
All mat och kaffebröd vi serverar är hemlagat och till största delen baserat på våra egna
råvaror som ägg från våra lantrashöns, mjölk och grädde från Rödkullan Lilja, grönsaker
från trädgårdstäppan och lamm- och nötkött från våra egna djur.
Facebook: Tumbo Adventures
Hemsida: www.tumboadventures.se
Anna och Ian Jamieson
Tumbo Gård Malexander, 590 14 Boxholm
070-6002107
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