
Pony- of paardrijden in je vakantie? 
Kom naar Horsetellerie! ☺ 

 
 
 
 
 
 

Ben jij dol op pony’s en paarden, kom dan eens bij Horsetellerie in je vakantie. 
We hebben kleine en grote Shetlanders, kleine en grote pony’s en paarden. 

 
Je kunt kiezen uit veel verschillende activiteiten, dus er zit altijd wel iets bij wat 

 jij erg leuk vindt om te doen in je vakantie. 
 

Pony activiteiten zonder begeleiding 2021 
 

☺ Wandelpony per kind 1 uur € 14,50 
Een uur gezellig wandelen in het bos met uw kind op  
een pony. De pony wordt opgezadeld en uw kind krijgt  
een cap te leen. Geschikt voor kinderen tot ± 10 jaar. 
Tip! Laat de pony niet direct buiten het hek gras eten. 
U zorgt zelf voor 1 volwassen begeleider per pony. 

Je kunt dit ook combineren met: 

☺ Pony knuffelen & poetsen  per kind ½ uur € 7,50 
Je mag een ½ uur de pony borstelen en knuffelen.  
Geschikt voor alle leeftijden. 
U helpt zelf uw kind bij het knuffelen en poetsen. 
 
☺ Vrij rijden pony 1 uur € 16,00 
Als je voldoende rijervaring hebt kun je een uur vrij paard 1 uur € 19,00 
rijden op een pony of paard in de binnen- of buitenbak.   
☺ Verzorgpony  per dag € 20,00 
Je mag ’s-morgens van 9:00 tot 11:00 uur met je  per weekend € 55,00 
“eigen pony” bezig zijn, Je kunt borstelen, wandelen  per midweek € 65,00 
en mag maximaal 1 uur rijden in de binnen- of  per week € 110,50 
buitenbak. Kies je een Shetlander dan mag je met 
een eigen begeleider ook een uurtje rijden in het bos.  

Pony activiteiten zijn op afspraak, dus bel of mail even vooraf of er plek is. 
Let op!  Geen toegang tot de manege met (teen)slippers! 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pony/paarden activiteiten met begeleiding 2021 
 

☺ Opstap lesje voor onervaren kindertjes per kind ½ uur € 17,50 
In deze les van een ½ uur krijg je eerst uitleg over  
het borstelen van de pony en als de pony geborsteld  
hebt gaan we nog even een stukje rijden in de binnen- 
of buitenbak. Geschikt voor kinderen vanaf ± 5 jaar.    
☺ Privéles door Orun gediplomeerde instructie 1 pers. ½ uur € 23,50 
Je bent 15 minuten voor aanvang van de les aanwezig 1 pers. 1 uur € 36,00 
om zelf je pony of paard te borstelen, daarna gaan we 2 pers. ½ uur € 36,00 
opzadelen en ga je lekker rijden. Geschikt voor als 2 pers. 1 uur € 51,50 
je wilt beginnen met rijden, maar juist ook als je   
sommige vaardigheden graag wilt verbeteren of 
bepaalde angsten wilt overwinnen.  
 
☺ Groepsles door Orun gediplomeerde instructie per uur < 16 jr € 15,50 
Je kunt deelnemen aan één van onze groepslessen per uur > 16 jr € 19,50 
dressuur of springen die we dagelijks organiseren.  
Vraag wel vooraf naar de tijden en beschikbaarheid.   
☺ Buitenrit* Voor ruiters met voldoende ervaring.  
Jeugd tot 16 jaar met manegepony per uur € 19,00 
Volwassenen vanaf 16 jaar met manegepaard per uur € 21,50 
* Buitenritten zijn altijd onder begeleiding van onze instructie. 
Begeleiding v.a. 4 personen gratis, bij < 4 personen per uur € 25,00    
 
 Horsetellerie Rheezerveen BV 
 Ommerweg 11, 7797 RD RHEEZERVEEN
 Telefoon: 0523-271177 
 e-mail: info@horsetellerie.nl  
 website: www.horsetellerie.nl
 facebook: www.facebook.com/Horsetellerie/ 
 

Pony activiteiten zijn op afspraak, dus bel of mail even vooraf of er plek is. 
Let op!  Geen toegang tot de manege met (teen)slippers! 


