
View of the stables

 Rømø  Weekend Rideferie
torsdag til søndag eller fredag til lørdag eller fredag til søndag

•

•

Mad
• Morgenmad fra 06.00 til 10.00 

Der er frokost mellem 12.00 til 14.00 i 
brassieret. 
Middagsrestauranten er åben fra 18.00 til 
21.00. Du kan mødes kl. 18.30 til middag 
og sidde ved hestebordet i restauranten 
(se efter hesteskiltene) og nyde dit måltid 
sammen med alle de andre ryttere.

Hvis du ikke har morgenmad, frokost eller 
middag inkluderet, er du velkommen til at 
købe den. 

Kommandørgårdens køkken
byder på a la carte, familiebuffeter, lokale 
produkter - som det Sønderjyske kaffebord og 
fiskebuffeten bør prøves. Meget børnevenlig 
restaurant. 

Beklædning
Regntøj, gummistøvler  og ridehjelm udlånes 
gratis i ridehallen. Det er vigtigt at være varmt 
klædt på til rideturen.

Svømmeturen
Hvis du vil svømme på rideturen til stranden, 
skal du have badetøjet på indenunder, og 
husk tørt undertøj og håndklæde.

Pool, dampbad og Play Park 
Et ophold på Hotel Kommandørgården 
inkluderer gratis adgang til poolen, 
dampbadet og til Rømø Play 
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Sild og cykel
Færgen til Sild går fra Havneby på Rømø. I re-
ceptionen er der mulighed for at få rabatkort til 
færgen.
Du kan også leje en cykel i receptionen, hvis du 
vil nyde øen som cyklist.

Wellness & spa
Efter en skøn tur på hesteryg ved stranden er 
det bare fantastisk at tage en tur i pool og 
dampbad. Vælg evt. også en lun oliemassage.

Kommandørgåden råder over mange 
muligheder for at bidrage til dit personlige 
velvære, og som deltager i Rømø rideferie får 
du 10% rabat på alle behandlinger.
Hvis du ønsker sauna, bedes du give besked i 
reception en time før.

Mødetid på staldene
Du er velkommen til at komme 10 minutter før 
den sædvanlige mødetid for at bede din guide 
om din yndlingshest, inden de andre gæster 
ankommer.

Velkommen

Vores reception er åben 08.00 - 21.00 alle ugens 
syv dage, og her kan dine spørgsmål blive besva-
ret. 
Du er velkommen til at besøge stalden. Receptio-
nen kan vise vej, og vi har også et stort oversigts-
kort, som du kan bruge.

Hvem er vi?
I stalden møder med hesteteamet, der arbejder 
dagligt med hestene. De kan fortælle dig om 
hestene og hjælpe dig til at finde den der passer 
til dig, ligesom du gerne må delta-ge i fodringen 
af hestene.

Du er også altid velkommen på rytterstuen. Der er 
kaffe på kanden. Blå eller rød?

Ved tilmelding bedes du oplyse, om du er 
begynder, eller om du er øvet. Vi arrangerer 
turene, så de passer til dit niveau. 

Blå er for de uøvede og dem der er lidt utrygge 
ved ridningen. Rød er for de øvede, og der vil 
være mulighed for galop.

Hvilken hest skal jeg ride på?
Hvis du er nybegynder og ikke helt tryg ved at 
ride, så får du muligheden for  at ride på samme 
på alle turene.

Er du en øvet rytter, vil du blive tilbudt for-
skellige heste. Vi imødekommer så vidt muligt 
gæsternes ønsker men har erfaring for, at nogle 
heste er mere eftertragtede end andre.

Bruger
Cross-Out



Havsand – 2 timer

Fra Vråby Plantage rider vi ud af markveje og 
skridter gennem klitterne inden vi ankom-
mer til Sønderstrand. Herfra tølter vi ud over 
stranden og en lille galop er der også plads 
til, inden vi kommer ud i næste klitrække. 
Herfra kommer vi ud til vandet. Vi følger 
prilen rundt, inden vi rider tilbage over 
stranden og holder pause ved klitterne. Vi 
rider tilbage igennem Vråby Plantage og 
hjem

Kirkeby Plantation – 2 timer

Turen starter på de små hyggelige grusveje 
og går herfra ind i Vråby Plantage, hvor vi 
følger snoede skovstier over i Kirkeby 
Planta-ge. Her rider vi ad mange flere sjove, 
snoede skovstier som går både til højre, 
venstre, op og ned. Vi rider igennem 
hedeområder og kommer forbi Rømøs 
højeste punkt, Spids-bjerg.

Guidet Vadehavstur

Guidet Vadehavs- & østerstur i 
nationalparken Oplev den nye 
nationalpark, Vadehavet, sam-men med 
en lokalguide. Hør om Vadens unikke 
økosystem, pluk østers m.m. 
Alternativt er der mulighed for selv at 
følge Vadehavsstien.

Vælg mellem ophold

Torsdag - søndag - her er mulig-
hed for alle turene.
Fredag - søndag - Kirkeby Planta-
ge, Havsand og Vadehavstur 
Fredag - lørdag - Kirkeby Plantage 
og Havsand

Vi tager forbehold for ændringer af ture.

Rømø halvdagstur med madpakke – 5 timer

Turen starter på de små veje og skovstier i 
Vråby Plantage. Vi rider rundt om prilen og 
følger vandet til Lakolk strand, hvorfra vi rider 
op i Lakolk Strandby og holder frokostpause. 
Vi følger Småfolksvej og rider ind over en mark 
og ind på brandbæltet. Herfra kommer vi ind i 
Kirkeby Plantage, hvor turen går ad sjove, 
snoede skovstier og hede. 

Sønderjysk kaffebord
og fiskebuffet

Lørdag kl. 15.00 kan du opleve Det store 
sønderjyske Kaffebord i restauranten.

Fredag kl. 18.00 - 21.00 byder restauranten 
på Den store Fiskebuffet. Her er der blandt 
andet Rømø rejer, blæksprutter, hjemme-
røget laks, fiskesuppe, rødspættefilet m.m.

Dette program er gyldigt fra uge 27 til 35. Mindre ændringer kan forekomme i efterår / vinter / forårssæsonen.




