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Den islandske hest – nøglen til den islandske natur, kultur og historie

VELKOMMEN TIL ELDHESTAR
Billedet viser Eldhestars gård Vellir, hvor vi siden 1986 konstant har arbejdet med at udvikle aktiviteter, som
kombinerer fritid, fornøjelse, udsøgt indkvartering og oplevelser inden for rammer, der respekterer naturen.

Den islandske hest nedstammer fra de heste, nordboerne bragte med sig, da de bosatte sig i Island i
det niende og tiende århundrede. Hesten har siden da haft afgørende betydning for landets historie og
kultur. Den er især kendt for sine specielle gangarter: Hvor andre heste behersker skridt, trav og galop,
behersker den islandske hest desuden tölt og pas. Tølt er en særlig gangart, som er blød og behagelig
for rytteren. Den islandske hest er utrolig stærk, hårdfør og sikker på benene, og dens samarbejdsvilje og
gode sind er en oplevelse. Selv begyndere kan føle sig trygge i sadlen og opleve den behagelige tølt.

Vores gård ligger i hjertet af den sydvestlige del af Island langs ved hovedvej 1, blot 30 minutters kørsel fra Reykjavik. Denne enestående beliggenhed mellem fjelde af vulkansk oprindelse, floder og hav giver vores gæster
mulighed for at udforske en afvekslende og betagende natur. Området omkring vulkanen Hengill er præget af
smukke dale og varme kilder, hvor man har mulighed for at bade, og det blev inspirationen til navnet Eldhestar
– Ildheste – eller på engelsk Volcano Horses.
Her kan vore gæster slappe af i smukke og fredelige omgivelser, udforske den omgivende natur på hesteryg om
dagen og om aftenen nyde den hyggelige stemning, lækker mad i restauranten og de velindrettede værelser.
Vi lægger vægt på personlig service, sikkerhed og miljøvenlig drift. Eldhestar er medlem af den islandske
turistforening og tildelt foreningens officielle kvalitetsmærke VAKINN. Læs mere på http://www.vakinn.is/en/.

ELDHESTAR – RIDETURE
Vi tilbyder et bredt udvalg af rideture til både uerfarne og erfarne ryttere. Turene kan tilrettelægges som gruppeture eller individuelle ture, og vi rider hele året. På gården er der om sommeren op til 350 heste mod 60-100
i vinterhalvåret. Vi gør altid vores bedste for at finde en hest, der passer til rytterens alder og erfaring. Langt de
fleste halvdagsture, dagsture og kombiture passer til alle niveauer.

I 2011 blev Hotel Eldhestar
tildelt miljøpriser fra både den
islandske turistforening
(the Tourist Board of Iceland)
og Ölfus kommune.

På de korte rideture (2-5 dage) rider deltagerne gennem nogle af de smukkeste område i det sydvestlige
Island og får dermed større indsigt i Islands historie og geologi. På Eldhestars længere ture (5-7 dage) og
vildmarksture får deltagerne mulighed for at ride på flere heste og opleve, hvor forskellige de kan være. Også
det udvikler rytterens færdigheder. Vi rider med håndheste og løsheste i flok, sådan som islændingene har gjort
det gennem århundreder. En uforglemmelig oplevelse.
Eldhestar stiller hjelme, regntøj, gummistøvler og overtræksdragter til rådighed for gæsterne. Vi anbefaler, at
man benytter solide sko/støvler og handsker.
Vore show- og konkurrenceheste er til rådighed for de erfarne ryttere, som ønsker at opleve en tur
med en livlig tølter. Kontakt os for nærmere information.
Bemærk, at vejrforholdene kan medføre ændringer af turene.

Velkommen til Hotel Eldhestar

Gruppeaktiviteter
Vi tilbyder skræddersyede ture til grupper
– kontakt os og fortæl
om jeres ideer og
ønsker.

Hotel Eldhestar er et hyggeligt landligt hotel med en luksuriøs atmosfære. Hotellet har 37 store
og rumlige værelser, en varm og lys restaurant og en traditionel spa (hot top) til aftens afslapning.
Hotellets interiør er inspireret af de materialer og farver, som er i den islandske natur, fra deres ægte
håndværk og ældgamle traditioner. Hotellet er blev opført efter miljøvenlige retningslinjer, og er det
første på Island, som fik tildelt det nordiske miljømærke Svanemærket.
Vores hotel ligger i hjertet af den sydvestlige del af Island på landet. Langs med hovedvej 1, kun 30
minutters kørsel fra Reykjavik. Denne unikke beliggenhed mellem vulkanaske fjelde, floder og hav
gør det muligt for vores gæster at opleve og udforske forskelligartet natur og enestående landskab.
Området omkring vulkanen Hengill, med dets smukke dale og varme kilder ledte til inspirationen til
vores navn: Eldhestar – Ildheste.

1a OPLEV DEN CHARMERENDE EGN OMKRING GÅRDEN VELLIR
Denne tur tager udgangspunkt i området omkring Vellir. Den varer 1 time og giver en oplevelse
af, hvad den islandske hest kan. Turen er perfekt for gæster eller grupper, der selv kører. Vi rider
ad gode ridestier langs foldene og engene omkring gården; børn under 7 år bliver hjulpet af en af
gårdens guider. Turen tilbydes kl. 13:30 og 14:45.
Andre tidspunkter kan aftales ved personlig henvendelse.
Gratis transport til og fra Reykjavik ved 8 eller flere deltagere.

1c FOTO TUR
NYE!

NORDLYS HOS HOTEL ELDHESTAR
Da Hotel Eldhestar er et lille og landligt hotel er det netop den ideelle destination for dem, som gerne vil opleve nordlys. Lysforurening er minimal, og vores gæster kan ofte opleve naturfænomenet
her. Alle vores rum har en dør ud til vores have, så du let kan åbne døren og nyde momentet uden
de store anstrengelser. Vi tilbyder Nordlys vækning-service, hvis vores medarbejdere på hotellet
observerer Nordlys.

HESTESHOW
Eldhestars hesteshow og Besøg
Stalden tilbydes til grupper hele
året – forudgående reservation er
nødvendig.

HOTEL ELDHESTAR ET ATTRAKTIVT KONFERENCE LOKATION
Hotel Eldhestar er til rådighed for alle, som vil opleve afslapning, ro og rekreation i smukke rammer.
Vores beroligende og sceniske placering nær Reykjavik og den Internationale Lufthavn er ideelt
indrettet til at være vært for jeres møder, seminar og konferencer.
Omgivet af den inspirerende og fredfyldte natur vil det være muligt for dig at finde den nødvendige
ro og fred til koncentrering og kreativitet.

30-min riding / Hele året rundt / Kun for grupper
Her rider du i nærheden af vores farm og ligeså ned til Varmá floden. Vi tilbyder gode fotograferings
muligheder til rytterne, og fotografering af dem enkeltvis og af gruppen. Tilbydes ved henvendelse.

Restaurant og spa
på samme sted!
www.hoteleldhestar.is

NYE!

Uanset hvilken hesterace der er tale om, afspejler avlsarbejdet, hvilke særlige egenskaber hos hestene man i den pågældende kultur har lagt vægt på at fremme.
Der har ikke været importeret heste til Island siden Vikingetiden. Igennem århundreder og helt op
til vor egen tid fungerede hestene som arbejds- og transportdyr. Eldhestars hesteshow illustrerer
levende den islandske hests historiske rolle og dens nuværende status som en ridehest for alle.

BESØG STALDEN
Eldhestar tilbyder en kort præsentation af den Islandske hest. En rytter beskriver alle de basale
informationer om den Islandske hest under ridningen og demonstrerer dens unikke kvaliteter som
ridehest og familie hest. Efterfølgende er du velkommen til at tage et kig rundt i vores nyopførte
stald. Forfriskninger er også muligt.

Halvdagsture

FØLGENDE ER INKLUDERET I HALVDAGSTURENE

De fleste halvdagsture tilbydes dagligt og passer
til alle niveauer.
Læs mere om turen på www.eldhestar.is/half-day-tours

2a LOKALKOLORIT
Oplev nogle af de islandske landbrugsområder på en tur, der går langs enge,
over lavamarker og en lille flod. På turen
rider vi forbi flere gårde; de gode ridestier giver os mulighed for at afprøve den
særlige gangart ’tølt’. Ved turens afslutning byder vi på kaffe og hjemmebagt
kage.
Ridetid: 1½-2 timer.

BESTSELLER
2b SIGGI-TUREN
Her tilbyder vi udvalgte ture, som afhængig af vejr og vind fører os gennem
de naturskønne omgivelser omkring
Eldhestars gård. Vi krydser for eksempel floden Varmá, rider videre over lavamarker og afslutter turen med ridning
på fine ridestier langs engene syd for
gården.
Ridetid: 1½-2 timer.

2c ÅRSTIDENS SPECIALITETER
Oktober – april
Vi kombinerer ridning med årstidens
traditioner og smager på de islandske
specialiteter, som hører efteråret og vinteren til.
Thorrablot: (Midvinterfejring) Januar –
april: Traditionelt islandsk køkken.
Efterår: Oktober – december:
Røget islandsk lam.
Ridetid: 1½-2 timer.

Ridetid: 1 - 3 timer.
Afhentning: Reykjavik Tur 2a-3c dagligt 8:00-8:30. Tur 2a & 2b
også 13:00-13:20. Hafnarfjörður, Mosfellsbær, Kópavogur og
Seltjarnarnes fra 7:45.
Mødetid hos Eldhestar: 9:00, Tur 2a & 2b også 13:45.
Retur til Reykjavik: Cirka13:00; eftermiddagsture cirka 17:15.

2d VINTERSOLHVERV
– AFSLAPNING OG VARME
Oktober – april
Efter en time på hesteryg kan rytteren
slappe af og få varmen i den nærliggende by Hveragerðis udendørs svømmeanlæg, hvor der også findes spabade,
dampbad og koldtvandsbassin. En let
frokost er inkluderet.
Ridetid: 1 time.

2e ALFETUREN
Alfer er betydningsfulde væsener i Island. På denne tur besøger vi nogle af
de steder, hvor de små folk skjuler sig.
En let frokost er inkluderet.
Ridetid: 1½-2 timer.

2g ALT GODT FRA HAVET
Fiskesuppen serveres hele året!
Oplev den islandske natur på hesteryg
og nyd efterfølgende, hvad det nærliggende hav kan byde på.
Ridetid: 1½-2 timer.

3a MELLEM ENGE OG FJELDE
Turen begynder ved de smukke engområder omkring Eldhestar og følger
derefter vikingernes gamle rute langs
fjeldet Reykjafall. Her byder udsigten på
et storslået panorama over landskabet
mellem havet og de vulkanske fjelde
omkring byen Hveragerði.
Ridetid: 2½-3 timer.

3b LANGS FLODENS BRED
Denne tur henvender sig til den erfarne
rytter, som ønsker både at ride i en mere
udfordrende natur og opleve en frisk ridetur på en af vores livlige heste. Vi tølter
langs floden Gljúfurá til den ældgamle
kirkegård Arnarbæli ved floden Ölfusás
udløb i Atlanterhavet.
Ridetid: 2½-3 timer.

3c HESTE & VARME KILDER
Her kan du opleve skiftende landskaber og fremragende ridestier. Vi rider
langs fjeldsiderne gennem skoven til
et spektakulært område med mange
varme kilder. Turen fortsætter bag byen
Hveragerði, og giver os mulighed for at
lære mere om den islandske hest.
Ridetid: 2½-3 timer.

BESTSELLER

Kombiture

FØLGENDE ER INKLUDERET I KOMBITURENE

Turene byder på en skøn kombination af rideture og spændende aktiviteter. Eldhestar afhenter dig på dit hotel til en halvdags
ridetur, som passer til alle niveauer. Formiddag eller eftermiddag bruger du på den aktivitet, du har valgt, og som er tilrettelagt
af en af vores samarbejdspartnere.
Du finder mere information på www.eldhestar.is/combo-tours

4a CYKLE & RIDE
15. maj – 15. oktober
Her er mulighed for en aktiv dag,
hvor vi mødes på havnen i Reykjavik
til en guidet cykeltur til de mest interessante og populære steder i byen.
Herefter bliver du afhentet af Eldhestar til eftermiddagens ridetur. Dagen
slutter med kaffe eller te og kage.
Mødested: Reykjavik Bike Tours,
Ægisgarður 7, 9.45.
Cykelturen varer ca. 2½ time
(ca. 7 km), frokost er ikke inkluderet.
Retur til Reykjavik ca. 17.15.

Ridetid: 1½ - 2 timer.
Afhentning: Reykjavik Tur 4b-4f 8:00-8:30; Tur 4a 13.00.
Afhentning: Hafnarfjörður, Mosfellsbær, Kópavogur og
Seltjarnarnes fra 7:45.
Mødetid hos Eldhestar: 9:00.
Let frokostanretning på Hotel Eldhestar (suppe, brød etc.),
ikke inkluderet i tur 4a.

4c RIDNING & RAFTING
15. maj-15. september
Denne turen byder på store oplevelser:
ridning efterfulgt af riverrafting i floden
Hvitá. Retur til Reykjavik omkring kl. 20:00.
Minimum 11 år.

4f HESTE & SØPAPEGØJER

4b SØHESTEN
Hele året
På denne tur får du mulighed for at
møde to store og smukke dyr, nemlig
hesten og hvalen!
Retur til Reykjavik omkring kl. 17:00.

RIDNING & GULLFOSS,
4d GEYSIR OG THINGVELLIR
Hele året
Oplev den perfekte kombination af turridning og en udflugt til Den Gyldne
Cirkel – vandfaldet Gullfoss, det geotermiske område Geysir og nationalparken
Thingvellir.
Retur til Reykjavik omkring kl. 18:00.

1. maj-20. august
Nyd en dag i selskab med nogle af Islands
mest charmerende dyr. Dagen begynder
med turridning til de steder, hvor elverfolket bor, og slutter med en 1 time lang
sejltur, hvor vi om eftermiddagen skal se
på søpapegøjer (også kaldet lunder). Søpapegøjerne graver dybe gange i grønsværen på fuglefjeldets øverste etage, og
her lægger hunnerne deres ene æg.
Retur til Reykjavik omkring kl. 15:30.

The Valley Reykjadalur – A Hidden Paradise!

Dagsture

FØLGENDE ER INKLUDERET I DAGSTURENE

Turene er på programmet hele året og
passer til alle niveauer. I vintersæsonen varmer vi op med en frokost på hotellet.
Læs mere om turen på www.eldhestar.is/day-tours

5a VARME KILDER I DALEN
REYKJADALUR
20. maj til 15. september

Panoramaer og Vulkaner
BESTSELLER
Turen giver dig mulighed for at opleve
den afvekslende islandske natur og imponerende landskabsformer. Vi rider ind
i Reykjadalur og fortsætter ad en naturskøn sti til de varme kilder, hvor vi holder
pause og bader i det varme rislende
vand. Tilbageturen byder på en storslået
udsigt over landskabet og atlanterhavskysten – hvis vejret tillader det.
Ridetid: 5-6 timer.
Husk badetøj og håndklæde.

5b FOR FODEN AF FJELDENE
Hele året
Tag på opdagelse i det smukke landskab mellem fjeldene og havet i Sydisland. Turen går langs mindre floder
til de bløde sorte sandstrande ved den
imponerende flod Ölfusá. Efter frokostpausen rider vi mod fjeldene og tilbage
til gården ad vikingernes gamle rute.
Ridetid: 5-6 timer.

Ridetid: 1½-6 timer med pauser. Afhentning: Reykjavík dagligt 8:00-8:30.
Afhentning: Hafnarfjörður, Mosfellsbær, Kópavogur og Seltjarnarnes fra 7:45.
Mødetid hos Eldhestar: 9:00.
Retur til Reykjavik: ca. 17:15. Let frokost eller madpakke, vand.
Bemærk: Turene 5a-6a kan rides af alle, men deltagerne skal være i god fysisk
form og være i stand til at sidde op med et minimum af assistance.

5c RIDNING & AFSLAPNING
Hele året
Tilbring en dag i landlige omgivelser.
Vi rider halvdelen af dagen ad gode
ridestier langs enge og fjeldsider. Efter
frokost slapper vi af i Hveragerðis
udendørs varmtvandsbassin, spabade
og dampbad.
Ridetid: 2½-3 timer.
Husk badetøj og håndklæde.

5d RIDNING & VANDRING I
DALEN REYKJADALUR
Hele året
Hvad med en ridetur gennem engene
omkring Eldhestars gård Vellir efterfulgt
af en vandretur i den smukke dal Reykjadalur? Dalen er et aktivt geotermisk
område, hvor der er mulighed for at
bade i den varme flod. Vandreturen er
let, varer ca. 2 timer, og naturen er overvældende.
Ridetid:1½-2 timer.
Husk badetøj og håndklæde.

6a RIDNING LANGS STRANDEN
15. maj til 15. september
Oplev noget helt exceptionelt: den sorte
vulkanske strand samt bredderne og
øerne i Ölfusá-deltaet. Vi rider på blødt
sort lavasand i et smukt område, hvor
gletcherfloderne forenes med havet i et
stort delta. Turen går videre gennem lavt
vand, langs græsklædte flodbredder,
vådområder og enge med et rigt fugleliv.
Ridetid: 4½-5½ time. Min. 4 personer.

6b VULKANEN HENGILL & DE
VARME KILDERS DAL
20. maj til 15. september
Kun for erfarne ryttere!
Turen begynder ved de ældgamle lavamarker, som stammer fra vulkanen
Hengill. Vi fortsætter ad fine ridestier,
over en fjeldryg og videre mod det enestående geotermiske område Reykjadalur. Herfra rider vi ind i dalen, hvor
vi kan nyde det flotte syn af farverige
fjelde, det skønne vandfald Djúpagilsfoss og de varme kilder. Vi holder pause
ved en varm kilde, hvor vi kan bade og
slappe af, før vi på den spektakulære
tilbagetur ned gennem dalen kan nyde
den fantastiske udsigt.
Ridetid: 5-6 timer.
Husk badetøj og håndklæde.

Korte ture
De korte rideture (2 til 5
dage) er det perfekte valg
for de gæster, som ønsker
at kombinere turridning
med andre aktiviteter i
Island.
Læs mere om turen på
www.eldhestar.is/shorter-tours

7 ISLANDS KONTRASTER – Vulkaner, varme kilder og vidtstrakte enge
Hele året
Denne todages tur tager udgangspunkt i den varierede natur omkring Eldhestars gård. Rytteren får
mulighed for at opleve den varierede islandske natur i et storslået landskab og et fremragende rideterræn. Der bliver mulighed for at bade i varme kilder. I vinterperioden tilrettelægger vi turen, så rytterne
kan nyde en let frokost på gården; det er også muligt at tilbyde to halvdagsture i løbet af de to ridedage.
Indkvartering på enten Hotel Eldhestar, i Eldhestars guest house eller på et nærliggende hotel.
Varighed: °
2 nætter – 2 ridedage – 38 km.
Tidspunkt:
Dagligt hele året.
Indkvartering på hotel (Tur 7H) eller i guest house (Tur 7G).
Husk badetøj og håndklæde!

8a NATURENS SKATTE – Rideglæde, heste og afslapning
8b Hele året
FØLGENDE ER
INKLUDERET I DE
KORTE TURE
Afhentning i Reykjavik:
17:30-18:00
Ridetid: 4 - 6 timer per dag
med pauser. Tur 7, 8 og 9
Indkvartering på hotel
Eldhestar (dobbeltværelse)
eller i Eldhestars guest house
(2-4-sengs-værelser).
Tur 10, 11 og 12
Indkvartering i guest house
og hytter (medbring sovepose).
Tur 9G, 10, 11 og 12
Overnatning i Reykjavik den
sidste nat er ikke inkluderet i
disse ture.

Denne tur byder på store oplevelser i løbet af de 3 til 4 dage turen varer. Vi rider i området omkring
vulkanen Hengill, hvor vi udforsker den utrolige islandske natur fra det vildt strømmende smeltevand i
floden Ölfusá til de varme kilder i det geotermiske område i dalen Reykjadalur. Ved dagens afslutning kan
du slappe af i vores udendørs spabade, nyde en udsøgt middag og de gode værelser.
Indkvartering på Hotel Eldhestar (H) og/eller på et nærliggende hotel (H).
I vinterperioden tilbydes denne tur med indkvartering på hotel (H) eller i guest house (G); vinterprogrammet omfatter forskellige halvdagsture og en eller to udflugter.
Husk badetøj og håndklæde!
SOMMER

Varighed: 		
Tur 8aH: 3 nætter – 3 ridedage – 55 km.
		
Tur 8bH: 4 nætter – 4 ridedage – 75 km.
		 Indkvartering på hotel(H).
Tidspunkt:
14. maj til 13. september, søntag og torsdag.
VINTER
Varighed:		
Tur 8aH og 8aGH: 3 nætter – 3 ridedage og aktiviteter – 34 km.
		
Tur 8bH og 8bGH: 4 nætter – 4 ridedage og aktiviteter – 40 km.
		 Indkvartering på hotel (H); Indkvartering i guest house (G).
Tidspunkt:
September 13 - maj 13 hver dag

www.eldhestar.is

8c ELDHESTARS BEDSTE – Udvalgte perler i Sydvestisland
FØLGENDE ER
INKLUDERET I DE
KORTE TURE
Afhentning i Reykjavik:
17:30-18:00
Ridetid: 4 - 6 timer per dag
med pauser.
Tur 7, 8 og 9
Indkvartering på hotel
Eldhestar (dobbeltværelse)
eller i Eldhestars guest house
(2-4-sengs-værelser).
Tur 10, 11 og 12
Indkvartering i guest house
og hytter (medbring sovepose).
Tur 9G, 10, 11 og 12
Overnatning i Reykjavik den
sidste nat er ikke inkluderet i
disse ture.
Læs mere om turen på
www.eldhestar.is/
shorter-tours

Sommertur
På denne tur kan gæsterne glæde sig over et udvalg af de bedste dagsture fra Eldhestars øvrige sommerture. Vi besøger hestenes dal Maradalur (Tur 13 Sydislands skatte); vi rider videre gennem dalen
Reykjadalur (Tur 9 Rundt om vulkanen); turen går langs standen (Tur 6 Strandturen) og til nationalparken
Thingvellir, et enestående område, som er på UNESCOs Verdensarvsliste.
Varighed: 4 nætter – 4 ridedage – 100 km.
Tidspunkt: 28. maj; 5., 15. og 30. juni; 14. og 21. juli; 2. og 26. august; 8. september.
Indkvartering på hotel. Husk badetøj og håndklæde.

8f ELDHESTAR EKSKLUSIV – Udvalgte perler i Syd- og Sydvestisland
Sommertur
Vi har udvalgt de mest spektakulære ridestier i det sydvestlige hjørne af Island, hvor gæsterne både kan
nyde skønne dage på hesteryg og komfortabel indkvartering på Eldhestars hotel. Vi rider i små grupper
og indleder dagen med at ’læsse’ hestene i traileren, så vores tur kan begynde et nyt sted hver dag.
Vi skal opleve nogle af landets mest populære rideområder og de specielle ’hestebyer’ i udkanten af
Reykjavik, de bløde ridestier i dalen Tjórsárdalur, de vidtstrakte områder i højlandet og ridning på strande
med kulsort lavasand.
Varighed: 4 nætter – 4 ridedage – 75 km.
Tidspunkt: 13. og 20. maj; 10. og 23. juni; 6. og 28. juli; 10. august; 2. september.
Indkvartering på hotel. Husk badetøj og håndklæde.

10 THÓRSMÖRK – En verden af modsætninger
Sommertur
På denne tur vil du opleve den islandske natur i al dens skønhed og mangfoldighed. Vi rider gennem
den frodige egn omkring Fljótshlíd, hjemstedet for de islandske sagaer, og derfra til Thórsmörk, en af
de smukkeste dale i Island. Vi krydser rivende smeltevandsfloder og tilbringer natten omgivet af grønne
skove, vulkanske fjelde og gletchere, inden vi fortsætter langs foden af gletcheren Eyjafjallajökull. Turen
går videre til den betagende kløft Stakkholtsgjá og til vandfaldet Seljalandsfoss med et fald på 65 meter.
Varighed: 4 nætter – 4 ridedage – 90 km.
Tidspunkt: 27. maj; 5. 15. og 24. juni; 8., 15. og 25 juli; 12. og 29. august; 5. september.
Indkvartering: Medbring sovepose.

11 KRÝSUVÍK & DEN BLÅ LAGUNE – Strande, grønne enge og dampende månelandskaber
Sommertur
Turen byder på storslåede naturoplevelser med 180 graders panorama over det sydlige Island, Reykjanæs, Reykjavik og Snæfellsnæs. Fra Eldhestars gård rider vi langs Islands mest vandrige flod Ölfusá ned mod kysten, hvor vi finder den sagnomspundne kirke Strandarkirkja. Herfra går turen langs
stranden til Krýsuvík, et geotermisk område præget af dramatiske farvespil: røde, grønblå og gule farver
står i skarp kontrast til det sorte sand og lavamarkerne. Vi besøger også den Blå Lagune, hvor der er tid
til at slappe af i det varme, mineralholdige vand.
Varighed: 4 nætter – 4 ridedage – 100 km.
Tidspunkt: 9. og 19. juni; 23. august.
Indkvartering: Medbring sovepose.
Husk badetøj og håndklæde.

9 RUNDT OM VULKANEN – Gennem grønne dale til varme kilder
Sommertur
Denne tur går over de spektakulære lavamarker omkring vulkanen Hengill og videre til områder med
fantastiske lavaformationer, grønne dale og varme kilder. Under turen vil du få mere viden om Islands
enestående natur og geologi, herunder om vulkanudbrud og varme kilder, som i særlig grad præger det
landskab, vi rider igennem.
Varighed: Tur 9H: 3 nætter – 3 ridedage – 70 km; Tur 9G: 3 nætter – 3 ridedage – 70 km.
Tidspunkt: 16. og 23. maj; 11. juni; 4. juli; 1. og 9. september.
Overnatning på hotel (H) eller guest house (G). Husk badetøj og håndklæde.

www.eldhestar.is

12 THINGVELLIR & THINGVALLAVATN – Et historisk tilbageblik
Sommertur
På turen til Thingvellir, Islands første parlament, rider vi gennem den betagende dal Maradalur (hestenes
dal) og en af de smukkeste i vulkansystemet Hengill. Efter sightseeing i nationalparken fortsætter vi
ad naturskønne ridestier gennem lavamarker og skove og videre langs søen Thingvallavatns bred til
en hytte omkranset af vulkanske fjelde. Den sidste dagen rider til dalen Reykjadalur, hvor der både er
mulighed for at nyde et bad i de varme kilder og den skønne udsigt over Ölfusá-området.
Varighed: 5 nætter – 5 ridedage – 125 km.
Tidspunkt: 2. juni; 10. juli; 6. august.
Indkvartering: Medbring sovepose.
www.eldhestar.is

Længere ture

Vildmarksture

Vores længere ture (13,
14, 15 & 16) byder på
5-7 dage til hest – nogle
dage med en flok løsheste. Turene er for alle,
men deltagerne må være i
god fysisk form. Du er selv
ansvarlig for at vurdere
din rideerfaring og fysiske
form. Hvis du er i tvivl, så
er du velkommen til at
kontakte Eldhestar, før du
beslutter dig for turen.

Vildmarksture (17, 18, 19
& 20) er først og fremmest egnede for den
erfarne rytter. Turene er
fysisk udfordrende, de
kræver udholdenhed, og
vi rider med en stor flok
løsheste.

Læs mere om turen på
www.eldhestar.is/longer-tours

13 SYDISLANDS PERLER – Oplevelser og vildmark
Turen går til nogle af de mest populære områder i Island. Omgivet af lava og vulkaner rider vi ad gode
ridestier til hestenes dal Maradalur og fortsætter over frodige græsgange til den smukke sø Thingvallavatn. Efter sightseeing i Islands nationalpark Thingvellir går turen over hedeområder til det geotermiske
område Geysir og videre til vandfaldet Gullfoss. Gletcheren Langjökull ses i horisonten, mens vi krydser
lavamarkerne for at nå frem til Islands længste flod Thjórsá. Turen forsætter med ridning i skov og til sidst
i det bløde sand langs foden af vulkanen Hekla.
Varighed: 7 nætter – 7 ridedage – 215 km. Tidspunkt: Fra Eldhestars gård Vellir: 7. juni; 2. juli; 18. august.
Tidspunkt: Fra gården Fellsmúli: 28. august.

14 SNÆFELLSNES – Magi og mystik – Sort lava og hvidt sand
Halvøen Snæfellsnæs i det vestlige Island betegnes ofte som ”Island i en nøddeskal” på grund af det
afvekslende landskab og de usædvanlige farvespil. Turen går gennem grønne dale, over sorte lavamarker, langs det blå hav og på en gylden sandstrand. Vi begynder i udkanten af Borganes, krydser en flod
på vej mod den gamle gård Grímsstadir og fortsætter ind i ødemarken. Efter en vandretur op til vulkanen
Eldborgs krater går turen videre på en af Islands længste strande Löngufjörur. Udsigten er fantastisk
med havet på den ene side, fjeldet på den anden og foran os den magiske gletcher Snæfellsjökull.

Denne tur går gennem et spektakulært område mellem vulkanen Hekla og gletcheren Tindafjallajökull i
en overvældende natur skabt og formet af vulkaner og gletchere. Vi rider ad bløde ridestier på en bund af
sort sand dækket af grønt græs og over lavamarker i et fortryllet landskab med lavaformationer, der gennem årtusinder er skabt og formet af naturen. På turen oplever vi smukke hemmelige dale, vidtstrakte
græsgange og brusende floder. En del af turen rides på en af sagatidens ældgammel ridestier.

Afhentning i Reykjavik:
17:30-18:00
Ridetid: 4 - 7 timer per dag
med pauser.
Indkvartering: Sovepose.
Overnatning i Reykjavik den
sidste nat er ikke inkluderet i
disse ture.

www.eldhestar.is/
wilderness-tours

Varighed: 5 nætter – 5 ridedage – 160 km. Tidspunkt: 14. juni; 12. juli.

16 BORGARFJORDUR SKATTE – Smukke dale, floder, vandfald og varme svømmebade
Det frodige område Borgafjördur i det sydvestlige Ísland er kendt for store naturoplevelser, betagende
landskaber og en overflod af geotermiske kilder og ikke mindst, som arnestedet for flere af de islandske
sagaer. Eventyret venter, når vi sadler op i byen Borganes og rider afsted på gode ridestier i et afvekslende landskab. Turen går langs bløde flodbredder, og vi må ofte krydse floder undervejs. Vi skal ride
gennem Húsafell-skoven og videre på bjergstier mellem grønne dale med betagende udsigt over det
omgivende landskab, rivende floder og mægtige gletchere.. Borgarfjördur byder på nogle af de bedste
svømmebade i Island og giver os dermed mulighed for at afslutte dagene med en svømmetur, et dampbad eller afslapning i hot tubs. Under turen bor vi i medborgerhuset Logaland, som er beliggende i den
smukke dal Reykholt (Reykholtsdalur).
Varighed: 6 nætter – 6 ridedage - 180 km. Tidspunkt: 16. og 17. juni.

Turen begynder og slutter ved gården Fellsmúli tæt på vulkanen Hekla. Fra gården rider vi mod dalen
Landmannalaugar, som er verdenskendt for sine farverige rhyolitfjelde, udstrakte lavamarker og varme
kilder. I højlandet rider vi ved foden af vulkanen Hekla mod Landmannalaugar, hvor bønderne ved den
årlige fåresamling i gammel tid drev fårene sammen i en hule. Vi følger bløde ridestier og kan se frem
til at slappe af i den varme flod, før vi sætter kursen mod vest og rider gennem et utrolig smukt pas og
forbi en stor sø.
Varighed: 6 nætter – 6 ridedage – 210 km Tidspunkt: 21. juni; 1. juli; 1. august.

18 MELLEM ØRKNERNE – Iskolde gletchere og varme kilder
På denne fantastiske tur rider vi mellem to højtliggende ørkenområder, Kjölur og Springisandur, hvor
vi udforsker landskabet syd for Islands tredjestørste gletcher, Hofsjökull. Turen går videre langs floden
Hvitá med en afstikker til vandfaldet Gullfoss, før vi sætter kursen mod nord og rider ind i vildmarken på
vej mod Hofsjökull. Ved den pittoreske fjeldkæde Kerlingarfjöll – ”de gamle koner” – møder vi de overvældende modsætninger mellem gletcheren og de varme kilder. Vi fortsætter mod øst til Springisandur
og gennem den smukke fjeldkløft Laxárgljúfur, hvor turen slutter.
Varighed: 6 nætter – 6 ridedage – 220 km Tidspunkt: 17. og 26. juli.

Varighed: 6 nætter – 6 ridedage – 190 km. Tidspunkt: 22. og 31. juli.

15 VULKANEN HEKLA – Myter og fantastiske ridestier

FØLGENDE ER
INKLUDERET I DE
LÆNGERE TURE

Læs mere om turen på

17 LANDMANNALAUGAR – Farverige fjelde og sort sand

FØLGENDE ER
INKLUDERET I VILDMARKSTURENE
Afhentning i Reykjavik:
17:30-18:00
Ridetid: 4 - 9 timer per dag
med pauser.
Indkvartering: Sovepose.
Overnatning i Reykjavik den
sidste nat er ikke inkluderet i
disse ture.

19 SPRENGISANDUR – Mellem gletchere og ind i vildmarken
På en tur, der følger den ældgamle Sprengisandur-rute tværs over Island, skal vi opleve de dramatiske
kontraster i det islandske landskab. I den sydlige del rider vi ad frodige grønne stier langs floden Thjórsá.
Det spektakulære øde landskab folder sig ud foran os, mens vi rider over sand- og stensletter mellem
gletcherne Vatnajökull og Hofsjökull. Vi gør holdt ved en varm kilde og slapper af i det varme vand
i skarp kontrast til de iskolde omgivelser – og rider videre forbi Islands geografiske centrum, fjeldet
Arnarfell. Vores rejse slutter dybt inde i fjorden Eyjafjördur i det nordlige Island.
Varighed: 6 nætter – 6 ridedage – 300 km Tidspunkt: 9. og 18. juli.
Den første tur begynder sydpå, den anden nordpå.

20 KJÖLUR – Tæt på vildmarken
Kjölur-ruten er en historisk riderute, som er intimt forbundet med talrige dramatiske begivenheder i
Islands historie. Vi skal både besøge seværdigheder som vandfaldet Gullfoss og det geotermiske område Geysir og ubeboede områder, gletchere, vildmark og varme kilder. Turen går mod nord mellem
gletchere, og vi skal tilbringe en nat helt tæt på en af gletcherne. Som en oase i ørkenen tager de varme
kilder i Hveravellir senere imod os. Turen fortsætter mod nord, indtil vi er fremme ved vores endelige
destination, en af Nordislands mange grønne og smukke dale.
Varighed: 6 nætter – 6 ridedage – 240 km.
Tidspunkt: 17. og 26. juni; 13. og 21. juli; 5. og 15. august.
Hver anden tur går i den modsatte retning: fra syd til nord – fra nord til syd.

Korte ture – vinter, forår & efterår
I løbet af vinteren, foråret og
efteråret tilbyder vi et alsidigt
program af kortere ture for
familier og ryttere på alle
niveauer. Man kan for eksempel
vælge at ride hele dagen på fine
ridestier og i den store ridehal
eller kombinere ridning med
sightseeing og andre aktiviteter.
Når turen er slut kan du få
varmen igen, nyde traditionel
islandsk mad, overnatte i vores
velindrettede hotel, slappe af i
den udendørs spa og opleve
det overvældende fænomen
nordlys. Vinteren er ridesæson i
Island med tusinder af heste
i staldene og med utallige af
ridearrangementer!
Husk badetøj.

Afhentning på hotel
i Reykjavik: 17:30-18:00
Ridetid: 2 - 6 timer per dag
med pauser.

33a FAMILIEFERIE – ridning og aktiviteter året rundt
33b I skoleferierne kan vi og vores heste tilbyde familier de bedst tænkelige muligheder for en af-

8d NORDLYSTUREN – Ridning, afslapning og nordlys
På denne tur, hvor du bor på Hotel Eldhestar, deltager du både i flere af vores halvdagsture og i tur 5b
(For foden af fjeldene). Efter formiddagens ridetur serveres der frokost på hotellet, og eftermiddagene
byder på ridning, besøg i Hveragerðis udendørs varme svømmebassin samt udflugt til vandfaldet Gullfoss
og det geotermiske område Geysir. Hvis himlen er klar skal du blot gå udenfor for at opleve fænomenet
aurora borealis. Hvis chancen for at se nordlys er større et andet sted, så kører vi gæsterne dertil.

slappet ferie i Island. I stifter bekendtskab med forskellige heste begyndende med undervisning
i ridehallen efterfulgt af rideture på gode ridestier i varieret terræn. Aftenerne byder på udsøgte
måltider og afslapning i den udendørs spa. Børnene får mulighed for at tage sig af deres ”egen”
hest og er velkomne til at hjælpe til i stalden og lære mere om heste. Familiemedlemmer,
der ikke rider eller som blot vil prøve en kort ridetur, kan booke turen uden det faste program
og i stedet deltage i individuelle ture til de mest populære udflugtsmål i Sydisland. Turene
passer til alle ryttere – erfarne som uerfarne. Denne tur tilbyder en reduceret pris for børn og
unge under 17 år.

Indkvartering på hotel. OBS: Muligheden for at se nordlys er naturligvis betinget af vejrforholdene.
Varighed:
Tidspunkt:
		

3 nætter – ridetid 2½ – udflugt ½ dag – 34 km.
2020: 27. januar; 3., 17. og 24. februar; 2., 9, 23. og 30. marts; 6. april.
28. september; 5. og 19. oktober; 2., 16. og 30. november.

Varighed:
		
		
Startdatoer:

8e DEN STORE NORDLYSTUR – Ridning og aurora borealis
Her er der mulighed for at kombinere ridning med udflugter til spændende naturområder og andre
aktivi-teter som vandreture og hvaltur. Vi rider flere halvdagsture, nyder det varme vand i Hveragerdi’s
svommebassin eller i hotellets udendørs spabad; vi bader måske i de varme kilder i Reykjadalur og
besøger naturligvis vandfaldet Gullfoss, det geotermiske område Geysir og nationalparken Thingvellir.
Du bor i Eldhestars guest house og kan benytte hotellets restaurant og øvrige faciliteter.
Indkvartering i guest house. OBS: Muligheden for at se nordlys er naturligvis betinget af vejrforholdene.
Varighed:
Tidspunkt:
		

5 nætter – 3 ridedage – 2 heldagsudflugter og aktiviteter – 50 km.
2020: 27. januar; 3., 17. og 24. februar; 2., 9, 23. og 30. marts; 6. april.
28. september; 5. og 19. oktober; 2., 16. og 30. november.

30a RIDEKURSUS – VINTER
30b I Island er vinteren sæson for træning og undervisning af både heste og ryttere. Vi har de optimale fa-

FØLGENDE ER
INKLUDERET I DE
KORTE VINTERTURE

Korte ture – vinter, forår & efterår

ciliteter for praktisk og teoretisk undervisning af mindre grupper i vores ridehal kombineret med ridning
i afvekslende terræn. Ryttere, som er vant til andre hesteracer, har mulighed for at lære, hvordan man
rider den islandske hest på veltrænede tøltere. Dette kursus henvender sig til ryttere på alle niveauer;
vi lægger vægt på at træne forskellige gangarter med rytter og hest i god balance. Deltagerne bor på
Hotel Eldhestar, hvor de frit kan benytte hotellets spabad (hot tubs) samt det geotermale svømmeanlæg
i Hveragerði med varmtvands svømmebassin, spa og dampbad.
Varighed:
		
		
Startdatoer:
		

Tur 30aH & 30aG: 3 nætter – 3 dages rideprogram.
Tur 30bH & 30bG: 5 nætter – 5 dages rideprogram.
Hotelophold (30a/bH) eller indkvartering i guest house (30a/bG).
2019: 22. oktober; 19 november.
2020: 20. januar; 10. februar; 16. marts; 13. april, 12. oktober, 9. november.

21 FÅRESAMLING
Her får du en enestående
chance for at deltage i en islandsk fåresamling. Det er et
eventyr, som byder på store
naturoplevelser og et særligt
indblik i den islandske folkesjæl – du får et minde for livet!
Varighed:
5 nætter – 5 dage – 90 km.
Tidspunkt: 8-13. september.
Indkvartering. Guest house.
Turen anbefales kun til erfarne
ryttere!

Tur 33aH & 33aG: 3 nætter – 3 dages rideprogram.
Tur 33bH & 33bG: 5 nætter – 3 dages rideprogram.
Hotelophold (33a/bH) eller indkvartering i guest house (33a/bG).
2020: 3. og 17. februar; 13. april; 12. oktober.

35 RIDNING & FOTOSAFARI
Nyd samværet med hestene, mens du udvikler og forbedrer dine færdigheder som fotograf. Kurset
kombinerer ridning og fotooptagelser, redigering og efterkritik sammen med en professionel fotograf,
og du får mulig for at nå et nyt niveau som heste- og actionfotograf. Omgivelserne og det islandske lys
er ideelle til fotografering: Forestil dig 200 løbende heste i aftensolen – lige der for næsen af dig! Kurset
inkluderer en udflugt til Gullfoss, Geysir og Thingvellir og dermed endnu flere muligheder for fotografering.
Husk badetøj og håndklæde. Hotelophold eller indkvartering i guest house.
Dette kursus afholdes i samarbejde med Sandra Fencl.
Varighed: 7 overnatninger / 7 dage.

Tur 7 Islands kontraster og Tur 8a/b Naturens skatte
– Rideglæde, heste og afslapning
Hele året.

Vallarsól IS2013287086 fra Vellir

Hjör IS2014287075 fra Vellir

Hrist IS2010287086 fra Vellir

Sinfónía IS2013287087 fra Vellir

Sýr IS2012287085 fra Vellir

Hjör IS2014287075 fra Vellir

Hopper fra Eldhestar med förste klasse bedömning for bygning.

ELDHESTAR’S AVEL
Eldhestar Förste Klasses Hopper 2019.

Foto: Ida Thorborg og Brigitte Baumgartner. Træner: Ida Thorborg. Rytter: Jakob Svavar Sigurðsson.

Eldhestars gård
ligger blot 30.
minutters kørsel
fra Reykjavik i den
sydvestlige del af
Island.
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Lotta Sundström
Birgit Guðjónsdóttir
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Elisabeth Haug
Tanja Person
Sarah F Wulf
Jón Páll Vilhelmsson
Eldhestar Private

UDFORSK ISLAND
PÅ HESTERYG
MED ELDHESTAR
Eldhestar, Vellir, 816 Ölfus - Tel: +354 480 4800
Email: info@eldhestar.is www.eldhestar.is

Miljøpolitik

Vigtig information

www.eldhestar.is/environmental

Islandske heste er ikke vaccinerede og derfor modtagelige for smitte udefra! Brugt ridetøj skal
maskinvaskes eller renses senest 5 dage før turen til Island. Tøj, støvler og hjelme, der ikke kan
maskinvaskes eller renses, skal afvaskes eller desinficeres. Brugt rideudstyr som sadler, hovedtøj,
tøjler, underlag, piske m.v. er strengt forbudt og må ikke indføres. Det samme gælder ridehandsker,
der ikke kan vaskes eller desinficeres forsvarligt.
Se www.mast.is /Uploads/document/augl_mast_protectHorse.pdf

Vigtig information
www.eldhestar.is/important-info

Afbestilling
www.eldhestar.is/cancellation-policy

