
 
 
Ofte stilte spørsmål: 

 
 

Her er svar på noen av de spørsmålene som oftest dukker opp: 

 

Er hestene gode og blir tatt godt vare på av ridestedene? 

 

In The Saddle besøker jevnlig destinasjonene for å sikre at hestene lever opp til det arbeidet de 

må utføre på tur og at de blir tatt godt vare på med stell og mat. Alle tilbakemeldinger fra 

kunder blir lagt ut på hjemmesiden til In The Saddle og det vil også bli lagt ut tilbakemeldinger 

fra nye kunder når de har reist via XXL Adventure. Kommentarene vil ikke bli filtrert, så de vil 

vise en uavhengig mening om hestene og ridningen.  

 

Det er mange steder som er besøkt som ikke er gode nok for å være med i turprogrammet.  

Det vil aldri bli anbefalt noe ridested uten at vi vet at hestene blir behandlet med respekt.  

 

Det er viktig at du ved å bestille gjennom oss, skal være sikker på at du får ri på en hest med 

gode kvaliteter, uansett om du rir på strendene i Spania eller gjennom bushen i Afrika eller høyt 

oppi fjellene i Rocky Mountains i USA. 

 

 

Jeg har ridd tidligere, men har ikke sittet på en hest på årevis 

 

Vi tilbyr hester for alle ridenivåer. Noen av våre turer passer bare for erfarne ryttere, mens 

andre turer kan passe for mindre erfarne ryttere eller også for de som aldri har sittet på en hest 

før. Ta kontakt så skal vi finne en ridetur som kan passe akkurat for deg! Uansett hvilken reise 

du velger, vil du sannsynligvis nyte turen mere hvis du har ridd regelmessig før turen.  

 

 

Jeg er en erfaren rytter og vil ikke bli ”holdt tilbake” av nybegynnere 

 

Vi har rideturer som er spesielt ment for erfarne ryttere, hvor du kan få en utfordrende hest og 

mulighet for fartsfylt ridning. 

 

 

Jeg har vært på rideferie tidligere hvor hestene var sløve og / eller ble dårlig 

behandlet 

 

Alle ridestedene som selges har vært besøkt og blir regelmessig besøkt for å sjekke ut at 

forholdene svarer til forventningene og avtalen. Vi selger bare turer hvor hestene blir behandlet 

godt og får nok mat. Det finnes ikke nor verre enn å komme til et sted med forventning om å 

galoppere inn i solnedgangen, for så å erfare at du må ri etter hverandre på en rekke på små 

ponnier eller på syke eller mishandlede hester.  

 

For hver ferie vil vi fortelle deg nøyaktig hva slags ridning som du skal forvente, hvilken rase, 

størrelse og temperament på hestene. 

 

Det er også viktig at du forteller oss hva du forventer av din rideferie. Vårt mål er å finne den 

rideferien som passer best til din rideerfaring, ønsker og forventninger, så du skal ha en 

opplevelsesrik ferie og komme tilbake med bare gode minner! 

 

 

 

 

 

 

http://www.xxladventure.travel/


Er ikke rideferier dyrt? 

 

Ikke nødvendigvis. En ukes ridning trenger ikke være dyrere enn en ukes strandferie. Når du 

sammenligner priser med andre reiser, skal du være oppmerksom på at de aller fleste 

rideferiene inkludert helpensjon og det vil derfor være lite ekstra utgifter i løpet av ferien din.  

 

I tillegg er det ingen kommisjon på noen av turene, slik at du vil betale det samme som om du 

hadde bestilt direkte til ridestedet. 

 

 

Jeg elsker barn, men når jeg er på ferie ønsker jeg ikke å være ”omringet” av dem 

 

Noen av våre rideferier er beregnet og lagt til rekke for at familier skal kunne dra på tur, mens 

andre steder er kun beregnet på voksne. For mange som bestiller turer er de viktig å vite 

hvordan gruppesammensetningen er. Fordi gruppene på de fleste av våre rideturer er relativt 

små, kan vi ofte gi deg en ide på hvem andre som blir med og hvilket nivå de er på. 

 

 

Hva med min reiseledsager som ikke rir? 

 

Enkelte av våre turer er egnet for begynnere eller uøvede. Hvis din partner imidlertid ikke 

ønsker å ri kan vi finne en ferie hvor dere kan gjøre mange andre ting, som fisking, sykling, 

gåturer, svømming eller interessante severdigheter. På noen ferier kan vi tilby redusert pris for 

ikke-ryttere. 

 

 

Hva er den normale størrelsen på gruppen? 

 

Størrelsen på gruppen kan variere fra 1 til 20 personer (selv om det er sjeldent). Noen turer blir 

bekreftet ved 1 deltaker, mens andre krever mellom 2 til 6 deltakere for å bli bekreftet.  

 

Maksimum størrelsen varierer fra sted til sted. På noen turer er det 6 personer som er 

maksimum pluss guide. Vanlig maksimumsantall er 10-12 personer. Enkelte destinasjoner som 

Namibia og India har grupper på opp til 16 personer. I California kan dere være enda flere 

ryttere, som kan være skikkelig spennende og veldig sosialt (dere blir inndelt i mindre 

ridegrupper). 

 

Vi kan ikke garantere deg det eksakte antall deltakere på en tur da deltakere kan reservere 

gjennom andre reiseselskaper og det kan komme avbestillinger i siste øyeblikk. 

 

Hvis gruppens størrelse er viktig for deg – kontakt oss og vi kan sammen finne en rideferie med 

et deltakerantall etter dine ønsker – hva en person elsker, kan en annen hate…! 

 

 

Kan jeg reise alene? 

 

Selvfølgelig kan du det! 

 

Fortell oss hva du ønsker. På noen av turene er gruppestørrelsen liten og blir kanskje bekreftet 

hvis det bare er en person. På andre turer vil du være sammen med en gruppe mennesker fra 

hele verden med en felles interesse – kjærligheten til hester! 

 

På mange av rideferiene er det ingen tillegg å betale for enkeltrom, hvis du er villig til å dele 

rom med en annen. 

 

 

 

 

 

 



Er rideferie trykt? 

 

Høy sikkerhet på turene er primær betingelsen når vi velger hvilke rideferier vi ønsker å selge. 

Alle turene er drevet av erfarne guider og hestefolk, hvor hestene er nøye utvalgt, veltrent og 

kjenner terrenget.   Det betyr ikke at du ikke får lov å gå hurtigere enn trav. I de fleste tilfeller 

er farten på turen regulert av terrenget.  

 

Vi krever imidlertid at du har en reiseforsikring som dekker ridning og hjemtransport hvis 

uhellet skulle være ute. Det er jo alltid en risiko ved å ri. 

 

Vi anbefaler også for din egen sikkerhet at du bruker ridehjelm. 

 

 

Hvilket språk snakkes det på turene? 

 

Engelsk er hovedspråket på alle turene. I tilfeller hvor guiden ikke snakker engelsk vil det være 

en engelsktalende tolk med. 

 

Det hender at hjelpere og verter på noen av hotellene / gjestehusene ikke behersker engelsk. 

Hvis du lærer deg noen få ord på det lokale språket og kan si ”tusen takk” eller god dag” til de 

lokale vil du få enda mer beriket ferie. 

 

Det hender ofte at de på gruppen ikke snakker engelsk som morsmål, men engelsk er det 

vanlige språket om ettermiddagene på våre turer. 

 

 

Må jeg bruke en formue på riktig ridetøy og utstyr? 

 

Nei, sikkerhet og komfort er mer viktig enn stil. For hver tur vil vi gi deg et forslag til pakkeliste, 

og hvis du rir jevnlig har du sikkert allerede hva vi nevner på listen. 

 

Vi blir oftest spurt om hvilke ridestøvler som anbefales. På de fleste av våre rideferier anbefaler 

vi lave ridesko med gummisåle (jodphurs), i tillegg til bruk av leggchaps.  

 

 

 

  

 

 

 


