ZOMERVAKANTIE 2019
Zomer programma:
Ontbijtrit :
Data: 29 juli, 6 augustus, 16 augustus, 21 augustus, 29 augustus
We zullen in alle vroegte de hei op gaan. Om 6 uur ’s ochtends! Het natuurgebied is nog
helemaal stil. Geen mens of hond op de heide, de natuur ontwaakt langzaam en wij rijden
rustig te paard door de stilte. Als we geluk hebben spotten we zelfs reeën of ander wild.
Deze rit is zo magisch en rustgevend. Een heerlijk begin van je dag.
Na een rit van ca. 2 uur door het natuurschoon wacht er op stal een heerlijk ontbijt op ons.
06:00 - Vertrek
08:00 - Terugkomst
08:30 - Gezamenlijk ontbijt
09:00 – Afgelopen
Kosten: € 60,- p.p.

Hunebeddenrit:
Data: 30 juli, 7 augustus, 22 augustus, 30 augustus
We rijden een prachtige route die ons leidt over de heide, stuifzanden, door het bos en
langs mooie vennen. Natuurlijk komen we ook langs de eeuwenoude hunebedden (D53 en
D54).
Voor de hunebedden rit is minimaal 3 jaar rij ervaring en beheersing van alle gangen
vereist.
16:00 – Vertrek
18:00 – Terugkomst
Kosten: €50,- p.p.
Zorg dat je een kwartier van te voren aanwezig bent om je paard klaar te zetten.

Avondrit:
Data: 31 juli, 5 augustus, 8 augustus, 20 augustus, 27 augustus
Heerlijk, na een lange (werk) dag nog even afsluiten met een heerlijke rit door de natuur.
Met en beetje geluk zien we ook reeën of ander wild die weer naar de tot rust komende
heide trekken.
19:00 – Vertrek
20:30 – Terugkomst
Kosten: €37,50,- p.p.
Zorg dat je een kwartier van te voren aanwezig bent om je paard klaar te zetten.

Halve dagtocht:
Data: 3 augustus, 17 augustus
Wil je eens wat langer in het zadel zitten? Ga dan mee op een halve dagtocht. Dit is een
aanrader, je zult veel verschillende kanten van dit bijzondere landschap zien.
De halve dagtocht voert je mee door het Holtingerveld het Westerzand en het Uffelter of
Oosterzand. Het is een prachtige route om niet te vergeten.
Tijdens deze rit maken we een stop om de paarden te laten rusten en zelf een snack te
eten en wat te drinken.
Voor deze rit is rij ervaring vereist. Je dient alle gangen te beheersen en minimaal 3 jaar
(recente) rij ervaring te hebben.
De rit begint vroeg op de dag ivm mogelijke warmte/vliegen. Na de rit is er mogelijkheid
samen wat te lunchen op ’t Schier.
08:00 – Vertrek
12:00 – Terugkomst
Kosten: € 90,- incl. drinken en snacks onderweg.
Zorg dat je een kwartier van te voren aanwezig bent om je paard klaar te zetten.

Dagkamp:
Data: 8 augustus, 16 augustus, 20 augustus, 27 augustus
Vind je het leuk om een dagje tussen de paarden bezig te zijn? Lekker buiten
paardenklusjes doen en heerlijk uitgebreid poetsen, knuffelen en misschien een stukje
wandelen met je pony of rijden zonder zadel? Dan is een dagkamp wat voor jou.
Deze dag is bedoeld om gewoon lekker buiten te zijn! Geen strak programma maar heerlijk
tussen de dieren zijn en kijken welke verzorgingsklusjes er op dat moment nodig zijn en
spelletjes te doen.
10:00 : Start
16:00: Einde
Kosten: € 50,- incl. eten en drinken

- Aanmelden kan door een mail te sturen naar info@tschier.nl. Geef in de mail door aan welke
activiteit(en) je wil deelnemen
- Buitenritten/activiteiten mogen contant of per overschrijving worden betaald voor aanvang

