RIDNING MED SKOGSBAD
i Tiveden • 27-29/4 2018
Hästarna tar oss långt ut i gammelskogen där vi sitter av i gläntor bland mossiga stenar och långa
grankjolar för att äta, fika och under rejäla pauser ta in skogen med alla sinnen. Då får du prova på vår
variant av den japanska varva ner-strategin shinrin-yoku: ligga i en hängmatta och se trädkronorna vaja i
vinden, prova på qigong, yoga och enkel meditation mitt i skogen, gå barfota i mossan. Kort sagt göra sånt
som både kropp och själ mår bra av. När vi inte rider och skogsbadar har vi det gott kring boendet på
Ösjönäs vid sjön Stora Trehörningen.
DATUM: 27-29 april 2018
6 500 kr
Tre dagar med tre ridturer med skogsbad + två nätter med helpension och boende i två- eller trebäddsrum.
Lakan, handduk och slutstädning ingår. Enkelrumstillägg 600 kr.
Minimum 6 deltagare – max 10
DAGSSCHEMA
Fredag
F m Checka in och gör dig hemmastadd
Lunch + introduktion till helgen
E m/kväll Ridning med skogsbad, kvällsmat
ute
Lördag
Godmorgonqigong
Frukost
Heldagsridning med skogsbad, lunch ute
Middag och kvällstrivsel vid lägerelden. Vedeldad flytande bastu finns varm för den som önskar.
Söndag
Godmorgonqigong
Frukost
Heldagstur med skogsyoga och meditation, lunch ute. Denna dag kommer vi åter tidigare – cirka kl. 15.00
Hemresa.

FÖRKUNSKAPER
För ridningen: Du bör vara bekväm med att rida i skog på stig och känna dig trygg i alla gångarter.
ANMÄLAN
Anmäl dig så snart som möjligt till ridning@osjonas.se. När du anmäler dig så meddela längd, vikt och hur
mycket erfarenhet av att rida du har så kan vi planera hästar i god tid.
BOENDE
I gästrum – de flesta har 2 sköna sängar i varje rum med egen dusch och toa på rummet. Ett av rummen är
större och kan hysa 3 personer. Du kan också välja att bo i ett av våra safaritält där det finns två bekväma
sängar, belysning med mera. Eller i
Strandsmedjan – mer info finns under fliken
boende på hemsidan.
Enkelrumstillägg 600 kr – du kan välja rum eller
tält.
Lakan, handduk och slutstädning ingår.
MAT
Behöver du specialkost? Hör av dig till Jessica i
god tid jessica@osjonas.se.
De måltider som vi inte äter i skogen intas på
Ösjönäs. Det finns möjlighet att köpa vin och öl
till middagen.

DINA VÄRDAR
• Jessica Sannö; passionerad ridande yogalärare som väglett naturupplevelser utöver det vanliga i Tiveden i
15 år. Tillsammans med sin familj och sina hästar skapar hon möjligheter och utrymme att ta del av naturen
med alla sinnen på sin gård Ösjönäs, omgiven av Sveriges kanske vackraste nationalpark.
• Åsa Ottosson; Sveriges ledande skribent inom natur och hälsa, föreläsare samt meditations- och
qigonginstruktör. Har varit i Japan och skogsbadat samt intervjuat skogsterapiforskare. Under 2018 har hon
bland annat retreater och workshops i hembyn i Sörmland, på Urnatur i Östergötland och på Stora Karlsö
(Gotland). Läs mer på www.ottossonochottosson.se
RESA TILL ÖSJÖNÄS
Vägbeskrivning till Ösjönäs hittar du
här: http://osjonas.se/kontakt.html
UTRUSTNINGSTIPS
• Ridning och skogsbad: Bekväm, varm,
vind- och regntät klädsel (gärna mössa
och vantar), ridkängor eller stövlar.
Hjälm finns till utlåning.
• Bastubad och annat: Ta med
badkläder och egen handduk om du vill
basta på lördagen. Ficklampa eller
pannlampa kan också vara bra att ha,
liksom ett paraply (om det regnar när
man ska gå till matsalen till exempel).

VILLKOR
Avbokning som sker senare än 4 veckor före arrangemanget debiteras med 75 % av priset. Avbokning som
sker senare än 2 veckor före arrangemanget debiteras med 100 % av priset. Bokningsavgift – 20 % av priset
betalas vid anmälan och återbetalas ej vid avbokning. Om arrangören ställer in så återbetalas dock allt.

Varmt välkommen!
Jessica och Åsa

