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SAARENMAAN SUOMALAINEN HEVOSTILA

Vapaa-ajan keskus koko perheelle.
Tarjoamme elämän iloa ja aitoja elämyksiä
luonnosta.
• Ratsastus- ja hevosretket merenrantaan
• Jeeppisafarit vanhoilla Neuvostoarmeijan ajoneuvoilla
• Lapsille leikkipaikka ja paljon pihapelejä
• Majoitus ja ruokailu
• Savusauna, grillimajat ja merenlahdelle ankkuroitu uiva
sauna
• Koiraleirit. Agility-, tottis- ja näyttelytreenit
• Tilauksesta järjestämme mm. veneretkiä ja kalastusta
• Kaunis vanha kylpyläkaupunki Kuressaare vain 30 km
päässä

Ratsukievari – ihmisille jotka haluavat
aidosti nauttia elämästään
Ratsukievari
Jõgela küla, Lümanda vald, Saaremaa
Puh. +372 511 3395, +372 552 5029
www.ratsukievari.ee
info@ratsukievari.ee
Ajo-ohjeet Kuressaaresta: Kihelkonna tietä 15 km, viitta
Lümanda 13 (vasemmalle), aja Lümandan suuntaan 10 km,
tien risteyksen viitassa Karala 10, aja Karalan suuntaan 5 km,
saavut Jõgelan kylään, vanhan tuulimyllyn kohdalta oikealle.
Matka Kuressaaresta 33 km.
Ratsukievarin GPS-koordinaatit
N 58°15,901' E 21°59,233'

RATSUKIEVARIN PALVELUJA
Ratsastus- ja kärryretket pitkin Saarenmaan kaunista luontoa on unohtumaton elämys.
Menemme pitkin vanhoja idyllisiä hiekkateitä, ylitämme kukkien peitossa olevia
rantaniittyjä,laukkailemme pitkin hiekkarantoja ja teemme merenlahden ylityksiä ratsain.
Reitit kulkevat etupäässä Natura-Iuonnonsuojelualueella, joten maisemat ovat upeat;
katajanummet, kukkaniityt, lehdot, hienot hiekkarannat ja kiviset liuskekivirannat tulevat
tutuiksi retken aikana. Retkillä on mahdollista nauttia eväät luonnossa erätulilla tai
grillimajassa. Hevosemme ovat varmoja ja kilttejä maastoratsuja. Täysin vasta-alkajakin
pääsee nauttimaan ratsastuksesta luonnossa turvallisesti taluttajan kanssa. Kokeneemmat
ratsastajat nauttivat vauhdin hurmasta hyvillä ja vireillä hevosilla pienryhmissä.
Jeeppisafarit vanhoilla Neuvostoarmeijan ajoneuvoilla on mieliinpainuva kokemus.
Menemme pitkin metsäteitä, ylitämme rantaniittyjä, näemme Pilgusen kartanon ja sen
mailla käyskentelevät lampaat, ylitämme merenlahden ja pidämme tauon kauniilla
hiekkarannalla. Retkillä voi käydä uimassa, nauttia retki eväät tai etsiä fossiileja
rantakivistä. Jeeppisafari sopii kaikenikäisille. Safareita teemme vain ennakkotilauksesta.
Kalastus-, pyöräily-, lintu- ja luontoretkiä on mahdollista järjestää tilauksesta.
Ympäröivä luonto tarjoaa upeat puitteet, ja oppaina toimivat alan asiantuntijat, joilla on
pitkäaikainen kokemus ja rautainen ammattitaito.
Koiraleirit nuorille. Järjestämme kesän aikana koiraleirejä nuorille (12 - 17 v), jossa
harjoitellaan tottelevaisuutta, agilityä ja koiran esittämistä näyttelyissä. Oma koira ei ole
pakollinen. Ohjelmassa on myös paljon muuta kivaa puuhastelua koirien kanssa
luonnossa.
Majoitus ja ruokailu. Vieraidemme käytössä on viisi mökkiä ja halutessasi voit majoittua
myös omassa asuntoautossa tai teltassa. Majoitukseen kuuluu saunan, suihkun,
kesäkeittiön sekä grillimajojen ja kesäterassin käyttöoikeus.Ratsukievarissa tarjoillaan
herkullista kotiruokaa, jonka pyrimme valmistamaan paikallisista raaka-aineista.
Täysihoitopakettien sijasta, voit myös itse valmistaa ruuan. Sitä varten on kesäkeittiössä
jääkaappi, hella, mikro ja kahvinkeitin. Vieraidemme käytössä on myös grillimajat ja
kesäterassi, jossa on mukava istua iltaa, sekä pubissa suomen TV ja langaton internetyhteys. Myymme myös alkoholijuomia ja järjestämme tanssi-iltoja, karaokea ja
yhteislaulua halukkaille. Tiloja on mahdollista vuokrata myös yksityistilaisuuksia varten.
Erikoisuutenamme on merenlahdelle ankkuroitu uiva sauna sekä savusauna.

TERVETULOA VIERAAKSEMME SAARENMAALLE RATSUKIEVARIIN !

