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Ridturer på Island
med Eldhestar

RIDTURER

Stort utbud av ridturer på Island



Islandshästen - nyckeln till Islands natur, kultur och historia

Islandshästen kom till Island under 900-talet tillsammans med de första nybyggarna från Skandinavien. 

Sedan dess har islandshästen spelat en stor roll för Islands historia och kultur. Denna hästras kan bemästra hela 

fem gångarter, alltså ytterligare två utöver de tre vanliga. Mest känd är den för tölten, en speciell gångart som är väl-

digt mjuk och bekväm för ryttaren. Dess livliga temperament och vänskapliga personlighet är helt fantastisk. Den är 

dessutom otroligt stark och säker på sin fot, vilket gör så att även nybörjaren kan känna sig säker och få möjligheten 

att uppleva den mjuka tölten. 

VÄLKOMMEN TILL ELDHESTAR – VOLCANO HORSES
Det här är Eldhestars gård, Vellir, där vår verksamhet har utvecklats sedan 1986 för att kombinera nöje, 
komfort och äventyr på ett sätt där man även respekterar naturen.
 
Gården ligger i hjärtat av Islands sydvästra landsbygd intill Islands huvudväg, väg nummer 1, endast  
30 minuters körning från Reykjavík. Genom vårt unika läge mellan vulkaniska berg, floder och havet 
kan våra gäster uppleva en mångfaldig och fascinerande natur. Området kring vulkanen Hengill erb-
juder vackra dalar och badmöjligheter i naturligt varma källor. Detta återspeglas i vårt namn, Eldhestar 
(Vocano Horses). 
 
Våra gäster ges möjlighet att koppla av i en vacker och fridfull omgivning. Dagtid får ny lära känna den 
fantastiska naturen tillsammans med islandshästen och på kvällen njuta av god logi, mat och dryck i 
en trivsam atmosfär. 
 
Vi vill ge eftertryck på personlig service, säkerhet och en miljövänlig verksamhet. Eldhestar är med-
lämmar i VAKINN, Islands officiella märke inom turism för kvalitet och säkerhet. 

ELDHESTARS RIDTURER
Vi erbjuder ett antal varierande turer för både den oerfarna såväl som för den erfarna ryttaren, för  
privatpersoner och för grupper. Antalet hästar på gården varierar från upp till 350 hästar på sommaren 
och till cirka 60-100 hästar på vintern. Vi gör alltid vårt bästa för att hitta den häst som passar just dig. 
De flesta av våra halvdags-, dags-, och combo turer passar alla nivåer. 
 
Våra korta turer (2-5 dagars ridning) ger insikt i landets historia och landskap och tar med gästerna 
till vackra platser på sydvästra Island. 
 
På Eldhestars lång- och vildmarksturer (5-7 dagars ridning) får alla deltagare uppleva islandshästens 
mångfald. Genom att rida många olika hästar under en tur utvecklas man som ryttare. Samtidigt upp-
lever deltagarna islänningarnas traditionella sätt att resa genom landet med en flock av lösa hästar.
 
Eldhetstar håller med hjälmar, regnkläder och varma vinteroveraller. Vi rekommenderar även att ni har 
rejäla skor och handskar. 
 
För de mer erfarna ryttarna finns det möjlighet att rida våra show- och tävlingshästar på 
turerna. Kontakta oss på förhand om detta önskas.
 
Ridturerna anpassas efter väder och vind och kan därför behöva ändras.

År 2011 tilldelades Eldhestar 

miljöpriset inom turism på Island 

samt Ölfuskommuns miljöpris.
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Vi organiserar 
skräddarsydda 
turer för din grupp 
- vänligen 
kontakta oss.

Grupper & AktiviteterVälkommen till Hotell Eldhestar
LANDSBYGDENS CHARM
Detta är en 1 timmes ridtur på den isländska landsbygden, bara 30 min bilväg från Reykjavik. Den 
här turen passar dem som vill ha ett litet smakprov på islandshästen. Turen går på ridvägarna och 
ängarna kring Eldhestars gård Vellir. Om barn under 7 år vill, kan Eldhestars guide hålla deras häst 
i tygen under ridturen.
Turen avgår 13:30 & 14:45. Andra tider kan anordnas vid förfrågan. 
Upphämtning utan extra kostnad sker för grupper om 8 personer eller fler.

FOTO TUR
30 minuters ridning/året runt/endast för grupper
Här får ni möjligheten att se omgivningarna kring gården samt floden Varmá. Vi betonar mycket 
goda fotomöjligheter för alla ryttare, såväl enskilda bilder på var och en samt gruppbilder. Erbjuds 
vid förfrågan. Erbjudes vid förfrågan.

1aHotell Eldhestar är ett mysigt landsbygdshotell med en lyxig atmosfär. Det finns 37 rum, en varmt 
inbjudande restaurang samt traditionella badtunnor för ett avslappnande bad vid slutet av dagen. 
Hotellets inredning är inspirerat av färger och material från den isländska naturen, genuint hantverk 
och från gamla traditioner. Det byggdes enligt ekologiska riktlinjer och är det första hotellet på 
Island som belönades med ett certifikat från Nordic Swan. 

Vårt hotell är beläget i hjärtat på Islands sydvästra kust, i närheten av Väg Nr.1, ungefär 30 minuters 
bilväg från Reykjavík. Det unika läget mellan vulkaner, floder, och havet ger våra gäster upplevelsen 
av ett varierande och beundransvärt vackert landskap. Områdena kring vulkanen Hengill och dess 
vackra dalar och varma källor var inspirationen till vårat namn:  Eldhestar = Vulkan Hästar

NORRSKEN PÅ HOTELL ELDHESTAR
Eftersom Hotell Eldhestar är ett litet landsbygdshotell, är det en perfekt destination för dem som 
vill se och uppleva norrsken. Ljuspåverkan från närliggande hus är minimal och gäster kan ofta se 
detta naturfenomen hos oss. Alla rum är försedda med en bakdörr ut mot trädgården vilket gör det 
lätt att beskåda fenomenet på mycket nära håll. Vi erbjuder även väckning om hotellpersonalen 
observerar norrsken. 

HOTELL ELDHESTAR ÄR EN ATTRAKTIV KONFERENSANLÄGGNING 
Hotell Eldhestar passar utmärkt för alla som vill uppleva avslappning, lugn och nöje i ett vackert 
landskap. Vårt kunna och idylliska läge, nära Reykjavík och flygplatsen är ett utmärkt ställe för 
möten, seminarier och konferenser. Omgiven av fridfull natur finner du avskildhet och lugn för god 
koncentration och kreativitet. 

Eldhestars Hästshow 
och Stallbesök erbjuds 
för grupper året om
- förboka.

 NY!

HÄSTSHOW
Varje hästras är ett direkt resultat av behov och önskemål från den kultur som har format 
den! Det senaste årtusendet har islandshästen varit en av Islands grundpelare, både för arbete och 
som transportmedel. Speciellt intressant med islandshästen är dess rörelsemönster, fantastiska 
balans och förmåga att hantera fem olika gångarter. Eldhestars hästshow ger våra besökare en 
presentation av islandshästens unika egenskaper och historiska betydelse!

STALLBESÖK
Eldhestar erbjuder en kort live-presentation av Islandshästen. En ryttare berättar och visar hästra-
sens unika kvaliteter som rid- och familjehäst. Efteråt är besökarna välkomna att gå runt och titta 
på vårt stallområde. Fika och förfriskningar finns vid önskemål. 

 NY!Restaurang och badtunnor  
finns att erbjuda!

För mer info besök 

www.hoteleldhestar.is



Upplev en fantastisk kombination av ridning och spännande aktiviteter. 
Eldhestar kommer hämta er för en halvdagstur som passar alla oavsett 
erfarenhet. Du spenderar förmiddag eller eftermiddag med en aktivitet 
av eget val som erbjuds av våra samarbetspartners.
För med detaljerad information se www.eldhestar.is/combo-tours

Komboturer

4a

4b

4cCYKLING & RIDNING
15 Maj - 15 Oktober
Upplev en aktiv dag, börjar i hamnen i 
Reykjavik med en guidad cykeltur till de 
mest populära sevärdigheterna. Däreft-
er hämtar Eldhestar er för en eftermid-
dagsridtur följt av kaffe och kaka.
Mötesplats: Reykjavik Bike Tours, 
Ægisgarður 7 kl 9:45.
Cykeltid 2.5 timmar ( ca. 7km ), lunch 
ingår inte.
Åter i Reykjavik runt kl 17:15.

SJÖHÄSTEN
Året runt 
På denna tur har ni chansen att upp-
leva två stora  vackra djur på samma 
dag, hästen och valen! Du rider först på 
förmiddagen och sedan åker ni på val-
safari på eftermiddagen. 
Tillbaka till Reykjavik runt kl.16:00.

4d

RIDNING OCH   
FORSRÄNNING 
15 Maj – 15 September
Denna turen erbjuder en äventyrsdag 
som kombinerar ridning och forsrän-
ning i floden Hvítá. 
Tillbaka till Reykjavik runt kl. 20:00.
Minimum ålder 11 år.

RIDNING OCH GULLFOSS, 
GEYSIR OCH THINGVELLIR
Året runt
Kombinera ridning med de mest kända 
sevärheterna på södra Island, Gullfoss, 
Geysir och Nationalparken Thingvellir.
Tillbaka till Reykjavik runt kl. 18:00.

4f RIDNING OCH  
LUNNEFÅGLAR 
1 Maj – 20 Augusti
Njut av en med Islands mest karsimatis-
ka djur som börjar med ridning till platser 
som är bebodda av alver. På eftermidd-
agen åker ni på en en timmes båttur för 
att kolla på lunnefåglar. 
Tillbaka till Reykjavik runt kl.15:30.

De flesta av våra halvdagsturer är tillgängliga varje dag 
och passar alla nivåer. 
För mer detaljerad information se www.eldhestar.is/half-day-tours

Halvdagsturer

2a

2c

2b

HEMBYGDSTUREN
Upplev islands landsbygd. Denna ridtur 
tar oss över ängar, lavafält och små åar. 
Längs vägen passerar vi flera gårdar 
och de fina ridvägarna ger oss bra möj-
lighet att prova på gångarten ”tölt”. Efter 
ridturen bjuds deltagarna på kaffe och 
något hembakat. 
Ridning: 1.5 - 2 timmar.

SIGGITUREN
På denna tur erbjuder vi det bästa rid-
vägar som är tillgängliga, beroende på 
väder och vind. Vi rider i området runt 
vår gård, till exempel, krosar ån Varmá, 
rider över lavafält och avsluta ridturen på 
fina ridvägar över ängarna.
Ridning: 1.5 - 2 timmar.

SÄSONGENS SPECIALITETER 
Oktober – April
Smaka den traditionella isländska 
maten! Kombinera ridningen med tradi-
tioner. 
Thorrablot: Januari - April 
(traditionell exotisk isländsk mat).
Isländsk höst: 
Oktober - December
(Isländska specialiteten hangikjöt).
Ridning: 1.5 - 2 timmar.

2d

2e

2g

3aMIDVINTERVÄRME 
Oktober – April
Efter en timmes ridtur får stela ryttare 
mjukas upp i Hveragerdi’s kända sim-
bassäng med varm pool och en naturlig 
ångbastu. Lätt lunch ingår. 
Ridning: 1 timmar.

ALVTUREN
Naturväsen är viktiga på Island. På den här 
turen ser vi några platser som bebos av 
detta dolda folk. Lätt lunch ingår. 
Ridning: 1.5 - 2 timmar.

ISLÄNDSK MÅNGFALD
Fisksoppa året runt   
Upplev den islänska naturen från 
hästryggen och smaka på skatterna 
från de närliggande havet. Efter turen får 
vi njuta av en skaldjurssoppa gjord på 
lokala råvaror.
Ridning: 1.5 - 2 timmar.

3b

3c

I VIKINGENS FOTSPÅR
Vi rider upp mot bergskedjan och följer 
den gamla vikingaleden längs berget 
Reykjafjall.
Ridning: 2.5 - 3 timmar.

TILL FLODENS STRAND
Denna tur är för den erfarna ryttaren. 
Upplev Islandshästens bästa kvaliteter i 
en särskilt fin miljö! Vi följer floden Gljú-
furá till en 700 år gammal kyrkogård vid 
floden Ölfusá och vidare ut över ängarna.  
Ridning: 2.5-3 timmar

HÄSTAR OCH HETA KÄLLOR
Upplev en stor variation av landskap och 
intryck! Vi rider på fina ridvägar längst 
bergskanter och genom en grön skog. 
Därefter paserar vi ett geotermiskt om-
råde med varma källor. Vi fortsätter vid-
are över byn Hveragerði och lär oss mer 
om islänska hästar.
Ridning: 2.5 - 3 timmar.

INGÅR I ALLA HALVDAGSTURER 
Ridning: 1 - 3 timmar.
Upphämtning: i Reykjavik varje dag kl. 8:00-8:30. Tur 2a & 2b  
upphämtning även kl. 13:00-13:20. I Hafnafjöður, Mosfellsbær,  
Kópavogi och Seltjarnarnes börjar kl. 7:45.
Mötestid på Eldhestar: kl. 9:00, Tur 2a & 2b även kl. 13:45.
Åter i Reykjavik: Runt kl. 13:00 och för eftermiddagsturerna runt kl. 17:15. 

BÄSTSÄLJARE

BÄSTSÄLJARE

INGÅR I ALLA KOMBOTURER
 
Ridning: 1.5 - 2 timmar. 
Upphämtning: i Reykjavik Tur 4b-4f kl. 8:00-8:30. 
Tur 4a kl 13:00-13:20. Hämtning i Hafnafjöður, Mosfells- 
bær Kópavogi och Seltjarnarnes börjar kl. 7:45. 
Mötestid på Eldhestar: kl. 9:00. (gäller inte Tur 4a).
Lätt lunch på Hotell Eldhestar: soppa och bröd etc, 
ingår inte i Tur 4a.



The Valley Reykjadalur – A Hidden Paradise!

Vi erbjuder dagsturer året om som är an-
passade för att passa alla nivåer. Under 
vintersäsongen så värmer vi upp oss med 
lunch på hotellet. För med detaljerad information 

se www.eldhestar.is/day-tours

Dagsturer

5a DE HETA KÄLLORNAS DAL 
– REYKJADALUR 
20 Maj – 15 September

Denna tur ger oss möjlighet att uppleva 
variationen av Islands magnifika natur. 
Hästarna tar oss upp på de natursköna 
bergen in till dalen Reykjadalur, här får vi 
få se bubblande varma källor och även 
ta ett bad i dalens varma bäck. Om 
vädret tillåter kan vi på vägen tillbaka 
få uppleva en spektakulär panorama vy 
över kusten.
Ridning: 5 - 6 timmar.
Ta med badkläder och handduk.

NEDANFÖR BERGEN
Året runt 
Upplev det vackra landskapet som öpp-
nar upp sig mellan bergen och havet på 
södra Island. Vi rider längst med en å 
och ner till de mjuka, svarta sandbank-
erna av den mäktiga floden Ölfusá. Efter 
en lunchpause rider vi mot bergen på 
en gammal Vikingled tillbaka hem till vår 
gård.
Ridning: 5 - 6 timmar.

5b

5c RIDNING OCH AVSLAPPNING
Året runt 
Spendera en avslappnande dag på 
landsbygden. Vi rider halva dagen på 
trevliga ridstigar genom ängar och längs 
med bergssluttningar. Efter lunchen får 
ni slappna av i Hveragerðis utmärkta 
simhall och ångbastu.
Ridning: 2.5 - 3 timmar.
Ta med badkläder och handduk.

RIDNING OCH VANDRING 
TILL DALEN REYKJADALUR
Året runt 
På morgonen får du njuta av en tur på 
ängarna runt vår gård. Efteråt vandrar vi 
upp i den vackra dalgången Reykjadalur 
och tar ett bad i den varma bäcken. Lätt 
vandring, ca 2 timmar.
Ridning: 1.5 - 2 timmar. 
Ta med badkläder och handduk.

STRANDTUREN  
– DAGSTUR DE LUXE 
15 Maj – 15 September
Upplev den svarta vulkaniska stranden, 
strandbanker och öar till Ölfusás 
delta. Turen  fortsätter sedan  längs 
de mjuka strandbankerna tillbaka till 
gården Vellir. Turen arrangeras endast 
för små grupper om 4-8 persomer. 
Ridning: 4.5 - 5.5 timmar.

5d

VULKANEN HENGILL OCH  
HETA KÄLLORNAS DAL
20 Maj – 15 September   
Denna tur är för den erfarna ryttaren!
Denna tur börjar över lavafält som är bil-
dade av vulkanen Hengill. Vi fortsätter på 
fina ridvägar, korsar en bergsrygg  och 
rider mot den magnifika geotermiska 
dalen, Reykjadalur. Hästarna tar oss 
sedan in till dalen med en fantastisk vy 
av färgglada berg, de vackra vattenfal-
let Djúpagilsfoss och varma källor. Vi gör 
ett stopp för att ta ett bad i den varma 
bäcken innan vi beger oss ner längst  ett 
fantastiskt berg med härlig panorama vy. 
Ridning: 5 - 6 timmar.
Ta med badkläder och handduk.

Vyer och Vulkaner
BÄSTSÄLJARE

6a

6b

INGÅR I ALLA DAGSTURER 
Ridning: 1.5 - 6 timmar.
Upphämtning: i Reykjavik varje dag kl. 8:00-8:30. Hämtning i Hafnafjöður, Mosfellsbær 
Kópavogi och Seltjarnarnes börjar kl. 7:45.
Mötestid på Eldhestar: kl. 9:00.
Åter i Reykjavik: Runt kl. 17:15. Lätt lunch eller lunchpaket. 
Notering: Dagsturerna 5a-6a är för alla men deltagarna bör vara i god fysisk form och kunna 
komma upp på hästen med små hjälper.

INGÅR I ALLA  
KORTA TURER

Ridning: 4 - 6 timmar/dag 
med pauser.
Upphämtning i Reykjavik: 
Varje dag kl. 17:30 - 18:00
Tur 7, 8, 9 
Hotellboende (dubbelrum) 
eller gästhusboende (2-4 
sängar/rum).
Tur 10, 11, 12 
Boende i gäststugor och 
fjällstugor (sovsäck).
Tur 9G, 10, 11, 12 
Övernattning i Reykjavik ingår 
inte i priset.

Våra kortare turer 
(2-5 dagar) är perfekta 
för gäster som vill kom-
binera ridning med andra 
aktiviteter på Island.
Mere detaljeret information findes 

på www.eldhestar.is/shorter-tours

Korta turer

8a
8b

7 ISLANDS KONTRASTER
Året runt 
En tur i Hveragerdis omgivningar. Vi rider i 2 dagar och övernattar på  Hótel Eldhestar och/eller på ett 
närliggande hotell. Under den här  turen får vi uppleva kontrasterna i Islands natur. Den bjuder på såväl  
säregna naturupplevelser som god ridterräng. Vi rider i de områden som  beskrivits under tur 5 och får 
möjlighet att bada i geotermiskt vatten.

Längd:   2 nätter – 2 dagar ridning - 38 km 
Avgår:   dagligen från Reykjavik kl. 17.30–18.00
Hotellboende (tur 7H) eller gästhusboende (tur 7G)
Ta med badkläder!

SOUTHERN COMFORT – Hästar och hälsa

Året runt 
Den här turen erbjuder många möjligheter för deltagarna. Vi övernattar  på Hótel Eldhestar och/eller ett 
närliggande hotell. Vi rider i området runt vulkanen Hengill och utforskar de storslagna kontrasterna i den  
isländska naturen: starkt strömmande glaciärvatten i floden Ölfusá,  varma bäckar i Reykjadalur, säregna 
klippformationer – bara för att nämna några exempel på spännande upplevelser. Efter dagens slut kan  
vi njuta av bad i en varm pool, en god middag och första klass boende. 
Under vintertid erbjuder vi denna tur med hotell- eller gästhusboende. Vinterprogrammet inkluderar olika 
halvdagsturer med ridning och 1-2 halvdagsturer med utflykter. 
Ta med badkläder!

SOMMAR

Längd:     Tur 8aH:  3 nätter – 3 dagar ridning - 55 km.
    Tur 8bH:  4 nätter – 4 dages ridning - 75 km. 
    Inkvarteing på Hotel (H).

Avgår:         Torsdagar och söndagar under perioden 14 maj till 13 september.
    
VINTER 

Längd:     Tur 8aH & 8aG: 3 nätter – 3 dagar ridning & aktiviteter - 34 km. 
    Tur 8bH & 8bG: 4 nätter – 4 dagar ridning & aktiviteter - 40 km.
    Hotellboende (H) eller Gästhusboende (G).

Avgår:         Varje dag 13 september - 13 maj.

www.eldhestar.is



8c

8f

9

ELDHESTAR BÄSTA – Urval av Sydvästra Island 

På denna tur får våra gäster uppleva Eldhestars bästa dagsetapper  ifrån de olika korta och 
långa turerna på södra Island. Vi får uppleva  Marardalur – Hästarnas dal ifrån tur nr. 13, Guld-
korn i syd. Vi får också  uppleva dalen Reykjadalur ifrån tur nr. 9 –  Runt Vulkanen. Dessutom får vi  
erfara tur nr. 6, Strandturen – Dagstur Deluxe. Till sist får vi uppleva national parken Thingvellir ifrån tur  
nr. 12, Thingvellir, en av två platser på Island som är med på UNESCOs lista  över världsarv. 

Längd: 4 nätter – 4 dagar ridning – 100 km.
Avgångar: 28 maj, 5, 15 och 30 juni, 14 och 21 juli, 2 och 26 augusti, 8 september. 
Hotellboende. Ta med badkläder!

ELDHESTAR EXKLUSIVE – Höjdpunkter från Syd och Sydväst Island

Sommartur 
Till denna tur har vi samlat ihop de mest natursköna ridvägarna på syd och sydvästra Island där ni  
kommer att få njuta av spektakulära dagar på hästryggen, samt  boende på vårt hotell. Varje dag lastar 
vi hästarna i en transport för att ha möjligheten starta turerna i olika områden. Ni kommer att få uppleva 
landets mest populära ridområdena - de mjuka vägarna i den vackra dalen Tjórsárdalur, vackra områden 
precis vid tröskeln av Reykjavik samt ridning på svarta lavastränder.

Längd: 4 nätter – 4 dagar – 85 km.
Avgångar: 13 och 20 maj, 10 och 23 juni, 6 och 28 juli, 10 augusti, 2 september.
Hotellboende. Ta med badkläder!

ÄVENTYR KRING VULK ANEN – Genom Dalar och till Varma Källor

Sommartur 
Denna tur tar dig över spektakulära lavafält från fulkanen Hengill till fascinerande områden med fantas-
tiska lavaformationer, gröna dalar och varma källor. Ni kommer att få information om den unika naturen 
och det gografiska Island, om vulkanens utbrott och varma källor, vilket betonar det landskap som du 
får uppleva under turen. 

Längd: Tur 9H: 3 nätter – 3 dagar med ridning - 70 km / Tur 9G 3 nätter – 3 dagar med ridning – 70 km
Avgångar: 16 och 23 maj, 11 juni, 4 juli, 1 och 9 september.
Hotellboende (H) eller gästhusboende (G). Ta med badkläder!

INGÅR I ALLA 
KORTA TURER
 
Ridning: 4 - 6 timmar/dag 

med pauser.

Upphämtning i Reykjavik: 

Varje dag kl. 17:30 - 18:00.

Tur 7, 8, 9 

Hotellboende (dubbelrum) 

eller gästhusboende (2-4 

sängar/rum).

Tur 10, 11, 12 

Boende i gäststugor och 

fjällstugor (sovsäck).

Tur 9G, 10, 11, 12 
Övernattning i Reykjavik ingår 
inte i priset.

www.eldhestar.is

10

11

12

THÓRSMÖRK – En Värld av Kontraster

Sommartur 
Ritten går genom dalen Thórsmörk, en av Islands vackraste platser som  en gång helgades åt asaguden 
Tor. Här förenas skogens grönska med närheten till glaciärerna Myrdalsjökull och Eyjafjallajökull. Ett 
besök i den mäktiga klyftan Stakkholtsgjá blir en oförglömlig upplevelse. Vi rider i området Fljótshlíð där 
en av Islands mäst kända sagor - Njálssaga utspelade sig. Turen lämpar sig väl för dem som vill rida en 
kortare tur men ändå uppleva många sidor av Islands variationsrika natur.

Längd: 4 nätter – 4 dagar med ridning – 90 km.
Avgångar: 27 maj, 5, 15 och 24 juni, 8, 15 och 25 juli, 12. och 29. augusti, 5 september. 
Sovsäckslogi.

KRÝSUVÍK OCH BLÅ LAGUNEN
– Ständer, Gröna Ängar och ett Ångande Månlikt Landskap
Sommartur 
Den här turen bjuder på storslagna utsikter, först över södra Island och  glaciärerna, sedan över området 
Reykjanes, Reykjavík och hela vägen bort till Snæfellsnes. Vi rider från Vellir längs med Islands största 
flod, Ölfusá, ner till flodens delta, forstätter sedan med ett besök i en av landets mest sägenomspunna 
kyrkor, Strandarkirkja. Vi fortsätter ritten på sandstranden mot Krýsuvík, ett färgrikt högvärmeområde 
som står i kontrast till de sandslätter och lavafält  som annars till stor del kännetecknar området. Under 
turens gång besöker vi Blå Lagunen och njuter av ett bad i det speciella geotermiska vattnet. 

Längd: 4 nätter – 4 dages ridning – 100 km.
Avgångar: 9 och 19 juni, 23 augusti. 
Sovsäckslogi. Ta med badkläder och handduk.

THINGVELLIR OCH RUNT SJÖN THINGVALLAVATN 

– En Djupdykning i Historien
Sommartur 
Vi börjar turen från vår gård Vellir. På väg till den gamla tingplatsen Thingvellir passerar vi genom vul-
kanen Hengills vackraste dal; Marardalur (Hästarnas dal), där vi ser annorlunda och mycket vackra  
klippformationer. När vi kommer fram till Thingvellir besöker vi de mest  välkända, historiska platserna. 
Från Thingvellir rider vi till bergsstugan Kringlumýri på andra sidan Thingvallavatn, innan vi vänder tillbaka 
och  rider mot gården igen. 

Längd: 5 nätter – 5 dages ridning – 125 km.
Avgångar: 2 juni, 10 juli, 6 augusti.
Sovsäckslogi. Ta med badkläder!

www.eldhestar.is
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GULDKORN I SYD – Sevärdheter och Vildmark  
Denna tur tar oss till de populäraste platserna på södra Island. Vi följer vägar genom lavafält och vulkani-
ska berg fram till Hästarnas dal. Därifrån fortsätter vi genom mjuka gräsfält till den vackra sjön Thingval-
lavatn. Efter ett besök vid den gamla tingsplatsen Thingvellir, fortsätter vi till de varma källorna vid Geysir. 
Vi fortsätter därefter till det storartade vattenfallet Gullfoss med glaciären Langjökull som bakgrund. Vi 
tar igenom lavafält tills vi kommer fram till floden Thórsár. Turen avslutas med att vi rider på mjuk sand 
längs med vulkanen Hekla. 

Längd: 7 nätter – 7 dagar med ridning – 215 km.
Avgång: ifrån Vellir: 7 juni, 2 juli, 18 augusti. Avgång: ifrån Fellsmúli: 28 augusti.

SNÆFELLSNES – Magi och mysterier – svart lava och vit sand  
Den här turen tar dig med till Islands västkust, där vi får uppleva  naturens rika färgskiftningar under den 
omväxlande färden. Vi rider på gräsbevuxna marker i grönskande dalar, på den hårda lavans svarta 
mark och på havsstrandens gula sand. Turen börjar i Hamar utanför Borgarnes. Vi korsar ån Langá på 
väg mot den gamla gården Grímsstadir och vidare in i vildmarken. Till fots bestiger vi den utslocknade  
vulkankratern Eldborg á Mýrum, innan vi rider fram till havet där ridningen måste tidsanpassas efter 
ebb och flod. Vi rider på Atlantens  botten, på Löngufjörur, som är en av Islands längsta sandstränder. 
Vyerna är storslagna med havet på vår ena sida och vulkanerna på vår andra. När vi sista riddagen når 
vår slutstation har vi den magiska  glaciären Snæfellsjökull framför oss.

Längd: 6 nätter – 6 dagar med ridning – 190 km. Avgång: 22 och 31 juli.

VULKANEN HEKLA – Mystik och Fantastiska Ridvägar   
Denna tur ger oss möjlighet att utforska de färgglada området mellan vulkanen Hekla och glaciären 
Tindafjallajökull, en glaciär som är känd för sin fantasiska natur skapad av krafterna från vulkaner och 
is. Vi rider på underbara, mjuka ridvägar på svart sandig mark täckt av grönt gräs och genom lavafält 
i en mystisk område av vulkaniska formationer  formade genom  århundrade. Längst vägen paserar vi 
vackra gömda dalar, vida gröna ängar och mäktiga floder. Turen följer även en gammal ridväg som är 
känd från en av Vikingasagorna. 

Längd: 5 nätter – 5 dagar med ridning – 160 km. Avgång: 14 juni, 12 juli. 

BORGARFJÖRDURS DALAR - Mellan dalar och Hot pots 
Det bördiga området Borgarfjördur på sydvästra Island är känt för några av Islands vackraste naturat-
traktioner, ett överflöd av naturligt varmt vatten samt som ursprung till många isländska sagor. Turen bör-
jar i staden Borgarnes, därifrån rider vi på fina stigar i ett varierande landskap, korsar ofta floder och följer 
de mjuka flodbankerna. Ridvägarna tar oss genom Húsafellskogen och längs bergstigar som bjuder på 
en överväldigande utsikt över omgivningens gröna dalar, mäktiga floder och glaciärer. Borgarfjördur erb-
juder många exklusiva simbassänger, vilket gör att vi kan bada varje kväll. Vi övernattar på bygdegården 
Logaland i den pittoreska dalen Reykholtsdalur hela turen. 

Längd: 6 nätter och 6 dagar med ridning – 180 km. Avgång: 16 och 27 juni.

INGÅR I ALLA 
LÅNGTURER

Upphämtning i Reykjavik 
17:30-18:00.
Ridning: 4-7 timmar/dag 
med pauser.
Sovsäckslogi. Övernattning i 
Reykjavik ingår inte i priset.

Alla våra långturer (13, 
14, 15 & 16) är för alla, 
men deltagarna bör vara 
i en god fysisk form. Alla 
deltagare har ansvar för 
att själva utvärdera sin 
egen ridförmåga. Om du 
är osäker kan du kontakta 
Eldhestar innan bokning. 
För mer detaljerad information se 

www.eldhestar.is/longer-tours

Långturer
LANDMANNALAUGAR – Färgstarka Berg och Svart Lavasand
Turen startar ifrån gården Fellsmuli nedanför vulkanen Hekla och tar oss till Landmannalaugar, en dal på 
det isländska höglandet som är bäst känd för sina färgglada bergskedjor, omfattande lavafält och natur-
liga heta källor. Vi kommer att rida över höglandet längs med vulkanen Hekla tills vi når Landmannahellir. 
Här vallade isländska bönder in sina får under den traditionella fårinsamlingen innan de byggde ett riktigt 
fårhus. Därifrån fortsätter vi sedan vidare till Landmannalaugar. En höjdpunkt på turen är förstås att få 
bada i den varma floden! Vi rider vidare västerut mot Dyngjuskarð, ett extremt vackert bergspass. Turen 
avslutas på gården Fellsmúli.

Längd: 6 nätter – 6 dagar med ridning – 210 km. Avgång: 21 juni, 1 juli, 1 augusti.
 

MELLAN ÖKNARNA – Gyllende Glaciärer och Varma Källor

Den här turen sträcker sig genom området mellan de två sandiga  öknarna Kjölur och Sprengisandur. 
Den undersöker området söder  om glaciären Hofsjökull, Islands tredje största glaciär på nära håll. Vi 
startar turen längs med floden Hvitá och innan vi beger oss norrut in i vildmarken mot glaciärerna så 
besöker det kända vattenfallet Gullfoss. Vid Kerlingfjöll, det färgstarka berget av ”den gamla damen”, får 
vi uppleva de fantastiska kontrasterna av glaciäris och varma källor. Turen fortsätter sedan västerut mot 
Sprengisandur, genom den vackra klyftan Laxárgljúfus där turen avslutas.  

Längd: 6 nätter – 6 dagar med ridning - 220 km. Avgång: 17 och 26 juli. 
 

SPRENGISANDUR – Mellan Glaciärer och Genom Ödemarken

Turen går längs den gamla berömda leden över Sprengisandur – tvärs igenom Island.  Vi upplever några 
av ytterligheterna i den isländska naturen: I syd rider man på mjuka grässtigar längs floden Thjórsá och 
under ritten över de sandiga vidderna på Sprengisandur är Islands vildmark som allra mest påtaglig. Vi 
befinner oss då mitt emellan två av Islands största glaciärer; Vatnajökull och Hofsjökull. I den svalkande 
kylan från glaciärerna går ritten genom sten och sandöken. Som kontrast till detta tar vi oss ett bad i 
en naturlig het källa. På vägen passerar vi berget Arnarfell som geografiskt sett är Islands centrum. Vi 
anländer till nordlandet längst in i Eyjafjördur som är en av Islands längsta fjorder.

Längd: 6 nätter – 6 dagar med ridning – 300 km. Avgång: 9 och 18 juli.
Den första turen avgår från söder, medan den andra avgår från norr. 
 

KJÖLUR – En Klassisk Vildmarkstur

Vi följer den gamla ridvägen Kjölur som i mer än 1000 år varit en länk mellan södra och norra Island. Dess 
historia är sammanvävd med landets historia och många av de gångna generationernas stridshistorier 
utspelas längs den här vägen. Naturens skönhet lämnar ingen förbipasserande oberörd. Vi får upp- 
leva en blandning av kända platser såsom Gullfoss och Geysir och vildmarker, glaciärer, ödslighet och 
heta källor. Vid Hveravellir väntar de varma källorna på oss, som en efterlängtad oas mitt i ödemarken. 
Vi fortsätter norrut från Hveravellir och Islands nordland tar emot oss med många vackra, gröna dalar, 
och då har vi nått vårt mål.
Längd: 6 nätter – 6 dagar med ridning – 240 km. Avgång: 17 och 26 juni, 13 och 21 juli, 5 och 15 augusti. 
Varannan tur går i motsatt riktning.
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INGÅR I ALLA 
VILDMARKSRITTER

Upphämtning i Reykjavik 
17:30-18:00.
Ridning: 4-9 timmar/dag 
med pauser.
Sovsäckslogi. Övernattning i 
Reykjavik ingår inte i priset.

Vildmarksturerna (17, 
18, 19, 20) rekommen- 
deras för erfarna rytt-
are. De är fysiskt krä-
vande och kräver stor 
uthållighet. Vi rider med 
en stor flock av lösa 
hästar.
För mer detaljerad informa-

tion se www.eldhestar.is 

wilderness-tours

Vildmarksritter



NORRSKENSTUREN – Ridning, Avkoppling och Norrsken

Under den här turen ges möjlighet att ta del av många av våra halvdagsturer samt vår heldagstur 
5B. Vi rider på förmiddagarna innan vi tar en paus på hotellet för att avnjuta en varm och välsma-
kande lunch med fika. Efter lunchen fortsätter vi rida. Vi besöker också det berömda vatten- 
fallet Gullfoss samt de varma källorna i Geysir (denna aktivitet är inkluderad i turen). Med andra 
ord så erbjuder vi ett perfekt tillfälle att njuta av underbar ridning i kombination med upplev- 
elser av den isländska naturen och dess fantastiska fenomen. När norrskenet visar sig på himlen 
kan du enkelt gå ut ifrån ditt hotellrum och njuta av ett spektakulärt skådespel ovanför dig. Före-
komsten av norrsken är beroende av väderleken, därför kan denna turen ändras. Hotellboende.  
Ta med badkläder! Denna tur är beroende på väder och vind och vi kan inte ge några garantier för 
observationer av norrsken.

Längd:   3 nätter – 2.5 dagar med ridning & ½ dag med utflykt – 34 km.
Avgångar:  2020: 27 januari, 3, 17 och 24 februari, 2, 9, 23 och 30 mars, 6 april,  
  28 september, 5 och 19 oktober, 2, 16 och 30 november. 
                  

NORRSKENSTUREN DELUXE
Denna ur ger dig möjlighet att kombinera ridning med utflykter till imponerande naturliga sevärdheter 
och andra aktiviteter så som vandring och valsafari. Vi rider flera halvdagsturer, njuter at bad i hotellets 
hotpots eller varför inte ett bad i Hveragerðis fantastiska bassäng. Vi besöker också vattenfallet Gullfoss, 
Geysir och Thingvellir. Ni bor i vårt gästhus som ligger på vår gård och får ta del av hotellets restaurang 
och faciliteter. När norrskenet visar sig på himlen kan du enkelt gå ut ifrån ditt rum och njuta av ett spek-
takulärt skådespel ovanför dig. Gästhusboende (delat badrum). Denna tur är beroende på väder och 
vind och vi kan inte ge några garantier för observationer av norrsken.

Längd:   5 nätter – 3 dagar med ridning och 2 dagar men utflykter och aktiviteter – 50 km.
Avgångar:  2020: 27 januari, 3, 17 och 24 februari, 2, 9, 23 och 30 mars, 6 april,  
  28 september, 5 och 19 oktober, 2, 16 och 30 november. 

RIDLEKTIONER OCH RIDTURER
På Island är vintersäsongen en tid för träning och undervisning för hästar och ryttare. Vår anläggning 
är idealisk för en kombination av ridkurser i små grupper, både teoretiskt och praktiskt i vår ridhall och 
ridturer i en varierande terräng. Ryttare som är vana till andra hästraser kommer att få lära sig rida is-
landshästen på väl tränade tölthästar. Denna kurs passar ryttare oavsett erfarenhet, vi fokuserar på att 
rida olika gångarter med ryttare och häst i god balans. Deltagarna bor på Eldhestars hotell eller gästhus 
med tillgång till hotellets „heitur pottur“ och den geotermiska simbassängen med ångbastu i Hveragerði.

Längd:    Tur 30aH & 30aG: 3 nätter – 3 dagars ridprogram.
                Tur 30bH & 30bH: 5 nätter – 5 dagars ridprogram.
                Hotellboende (30a/bH) eller Gästhusboende (30a/bG).
Avgång:   2019: 22 oktober, 19 november.
  2020: 20 januari, 10 februari, 16 mars, 13 april, 12 oktober, 9 november.
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INGÅR I KORTA 
VINTERTURER
 
Upphämtning i Reykjavik 
17:30-18:00.
Ridning: 2 - 6 timmar med 
pauser.

Under vintern, våren och hösten 
erbjuder vi kortare turer med ett 
varierande program för ryttare 
av alla erfarenheter och hela 
familjen. Ni väljer mellan ridning 
alla dagar, både på fantastiska 
ridvägar och inne i vår rymliga 
ridhall eller kombinera ridningen 
med sigthseeing och andra 
aktiviteter. Efter ridningen får 
ni värma upp er och smaka 
islänsk traditionell mat, bo på 
vårt bekvämma landsbygdsho-
tell, slappna av i hotellets „heitur 
pottur“ och uppleva de spek-
takulära norrskenen. Vintern är 
ridsäsong på Island med tusen 
hästar i stallen runt omkring och 
många hästarrangemang.
Medtag badkläder.

Kortare Turer - Vinter, Vår & Höst
FAMILJESEMESTER - ridning & mer för alla årstider
Vi erbjuder en idealiskt tillfälle för familjer att slappna av på Island med oss och våra hästar un-
der skolloven. Ni kommer få tillfälle att lära känna olika hästar, börja med ridlektioner i ridhallen 
och därefter på fina ridvägar i varierande terräng. På kvällarna får ni njuta av god mat och ett 
bad i „heitur pottur“. Barnen får ta hand om sin „egna“ häst och är välkomna att tillbringa tid i 
stallet för att lära sig mer om hästar. Familjemedlemmar som inte vill rida eller bara vill följa med 
på en kortare tur kan boka turen utan ridprogrammet och istället följa med på sightseeingturer 
till de mest populära naturattraktionerna på södra Island.
För barn som är 17 år och yngre erbjuder vi ett lägre pris för denna tur. Turen passar alla oavsett 
riderfarenhet.

Längd:   Tur 33aH & 33aG: 3 nätter – 3 dagars ridprogram.
               Tur 33bH & 33bH: 5 nätter – 3 dagars ridprogram.
             Hotellboende (33a/bH) eller Gästhusboende (33a/bG).
Avgång:   2020: 3 och 17 februari, 13 april, 12 oktober.

RIDNING & FOTOKURS
Njut av hästar samtidigt som du förbättrar dina färdigheter och teknik som fotograf. Denna tur kombin-
erar fotografering, redigering och fotogranskning tillsammans med en professionell fotograf som kom-
mer att hjälpa dig att ta din häst- och äventyrsfotografering till nästa nivå. Eldhestars omgivning och de 
isländska ljusförhållandena är perfekta för fotografering. Tänkt dig själv 200 springande hästar i kvälls-
solen. Turen inkluderar också en tur till Gullfoss, Geysir och Thingvellir, där du får ytterligare möjlighet 
att ta fantastiska bilder. 

NEED TO PUT IN SWEDISH 
Ta med badkläder och handduk. Hotellboende eller Gästhusboende.
Kursen hålls i samarbete med Sandra Fencl.

Längd: 7 nätter – 7 dagar.
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Kortare Turer - Vinter, Vår & Höst

INDRIVNING AV FÅR 
Var med och driv ner får från 
deras sommarbete i bergen. 
Detta är  ett äventyr som 
kräver hårt arbete men ger 
deltagarna möjlighet att upp-
leva både isländsk natur och 
isländsk folksjäl – vilket garan-
terat kommer att lämna kvar 
ett levande minne för lång tid 
framöver. 
Längd: 5 dagar – 5 dagar 
ridning - 90 km.
Avgår: 8-13 september. 
Rekommenderas enbart 
för erfarna ryttare!
Gästhusboende.

Tur 7 Islands Kontraster 

och Tur 8 a/b Southern Comfort avgår året runt.
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Eldhestar, Vellir, 816 Ölfus - Tel: +354 480 4800  
Email: info@eldhestar.is  www.eldhestar.is

UPPLEV ISLAND FRÅN 
HÄSTRYGGEN MED 

ELDHESTAR

ELDHESTAR’S AVEL 
Eldhestar Första Klass Ston 2019.

Foto: Ida Thorborg och Brigitte Baumgartner. Tränare: Ida Thorborg. Ryttare: Jakob Svavar Sigurðsson

Viktig information
Egna stövlar, ridkläder, sadelväskor etc. måste rengöras noga och desinficeras innan 

ankomsten till Island. Detta beror på att smittsamma sjukdomar lätt kan medföras till 

landet, vilket skulle innebära en stor fara för hästarna.  Ridkläder tvättas på vanligt sätt. 

Skor, lädersaker och liknande samt gummistövlar tvättas och sprayas/sköljs med jod eller 

annat descinficerande ämne.  

www.mast.is/Uploads/document/augl_mast_protectHorse.pdf

Foto
Sandra Fencl 
Louisa Hackl
Lotta Sundström
Birgit Guðjónsdóttir
Brigitte Baumgartner
Elisabeth Haug
Tanja Person
Sarah F Wulf
Jón Páll Vilhelmsson
Eldhestar Private

Miljöpolicy
www.eldhestar.is/environmental

Viktig information
www.eldhestar.is/important-info

Avbokningsregler
www.eldhestar.is/cancellation-policy

Vallarsól IS2013287086 från Vellir

Vi finns endast 
30 min från 
Reykjavik, på 
landsbygden med 
vyer över berg 
och ängar.

Hjör IS2014287075 från Vellir

Hjör IS2014287075 från VellirSýr IS2012287085 från VellirSinfónía IS2013287087 från VellirHrist IS2010287086 från Vellir

Eldhestars Första Klass Ston för Extreriör.


