HØYFJELLSRITTET
Islandshest og gourmetmat

20 års jubileum!!
I 20 år har denne turen vært en stor
suksess!!
Mange av våre gjester deltar år etter år,
derfor rir vi forskjellige ruter hvert år.
Dette er turen for den eventyrlystne
rytter som verdsetter kombinasjonen av
villmark og god mat.
Den 6-dagers lange rideturen vil
gi deg en unik kombinasjon av
ride-, natur-, og matopplevelser.
Kvistli Gård er utgangspunkt og endestasjon for turen.
Du rir i Norske høyfjell på stødige, tøltende islandshester, i over 1000-meters høyde.
Terrenget og hestene er det nærmeste du kommer til å oppleve det ekte Island!!!!
Vi ferdes i-, og har utsikt over kjente fjellpartier som Snøhetta, Einunna, Dovrefjell,
Rondane Nasjonalparker. Ride-ruten varierer fra år til år, så har man deltatt før så
blir det ikke en gjentakelse, men en ny opplevelse.
Under rittet overnatter vi nær stjernene ca.1000 moh. Overnattingen er i hytter, seter og i telt.
Siste dag avsluttes med et festmåltid og overnatting i ei god seng på Kvistli Gård.
Hver dags etappe under rittet rir vi på nye og spennende steder i unik norsk natur.
Når du kommer frem vil kokken servere deg mat, nylig tilberedt fra en variert meny.
Du vil få nyte 3-retters middag hver dag. Vi lover å holde deg god og mett gjennom hele turen.
Utstyr du trenger I løpet av en dagsetappe blir fraktet på din egen hest i saltasker.
Resterende bagasje blir fraktet med følgebil .
Vi garanterer en ride- og matopplevelse som vil fenge den mest kresne!!
Turen passer best for deg med noe ride-erfaring, men motiverte og litt trente
friluftsmennesker er også velkomne som deltagere.
Deltagere må være over 18 år, ved unntak så må vedkommende være i følge
med voksne.

Dine turledere er bl.a. Anne Margrethe og Morten Sæterhaug.
Alle med lang erfaring i høyfjellsridning og som turguider i fjellet.

Hvorfor velge Høyfjellsrittet?
- Du rir våre beste islandshester, 4- eller 5- gjengere.
Alle hestene er gode tøltere.
- Vår gourmetkokk sørger for god mat og drikke i høyfjellet, mellom
noen av Norges vakreste fjelltopper. Menyen består av spesialiteter fra norsk
og internasjonal matkunst tilberedt ute i det fri, gjerne på bål.
- Det er få deltagere på hver tur, 10-15 stk.
Dette blir en liten gruppe hvor alle blir godt kjent med hverandre.
- Vi rir 4 heldagsturer og 2 lange halvdagsturer i løpet av 6 dager.
- Lange distanser og deltagere med ride-erfaring, gjør at vi kan holde et godt
tempo på turene.
Det er ikke mye rekke-ridning, hver og en kan ri fritt store deler av turen.
- Du rir i over 1000 meters høyde og har minst 3 overnattinger oppe i fjellheimen
omgitt av tinder.

Avganger 2020
28. juni - 3.juli

Ankomst:
Søndag til lunsj ca. kl. 13.00
Avreise:
Fredag etter lunsj ca. kl. 1500

Vi kan love deg en uke du vil ta frem og minnes.
Sørg for å være en av de heldige deltakerne!
Vi tar imot bestillinger fortløpende.

Pris kr. 13200,- pr pers.
( inkl. ridning, overnatting og mat)

Kontakt oss:
Kvistli Islandshester
Kvistli,
Folldalsvegen 976
2584 Dalholen
post@kvistli.no
Tlf + 47 92037398
+ 47 92462635
www.kvistli.no

