
 
 

 

Denne ridetur udbydes af Kullen Tours i samarbejde 
med Kullabergs Islandshästar. Kontakt Kullen Tours 
for at høre nærmere og få et uforpligtende tilbud.  
 

Maria Holmström             Helene Brandi 
Tlf. +46 73 361 3154             Tlf. +45 3051 9523 

Kullentours@gmail.com 

Mölleturen  
– en uforglemmelig ridetur 

Bare 1,5 time fra København finder du 
Kullen - fantastiske naturomgivelser 
med skov hav og klipper og udsigt over 
Øresund, Skälderviken og Danmark fra 
naturreservatet.  

Med Kullabergs Islandshästar får du en 
vaskeægte ride oplevelse. Man rider ud 
i små grupper på islandske heste, som 
er vant til at ride i flok, hvilket giver en 
tryg atmosfære og en fælles oplevelse 
ud over det sædvanlige.  

En guide følger med og tager jer 
gennem det smukke naturreservat med 
bøgeskov og bakket terræn. I har et 
stop i vidunderlige Mölle, hvor I "tjekker 
ind" på Krukmakeriet; en hyggelig cafe 
kombineret med krukkeværksted.  
Her hviler I og indtager en god frokost i 
de herlige omgivelser – hestene hviler 
ligeledes benene og venter på jer uden 
for cafeen.  

Mölleturen (maks. 6 personer) 
- Ca. 4 timer, 12-15 km rundt på 

Kullaberg (afhængig af ride erfaring) 
- Frokost på Krukmakeriet, inkl. 1. valgfri 

drikkevare. (alkoholfri) 

Tilvalgsmuligheder 
Kullabergs Islandsheste tilbyder også 
andre rideturer, og mulighed for 
privatlektioner og rideskole. 

Der er rig mulighed for at opleve Kullen 
på andre måder og overnatte et par 
nætter på et af Kullens mange skønne 
hoteller. Kombiner rideturen med 
eksempelvis: 

- Vinsmagning på Arild Vingård 
- Mountainbike tur m/u guide 
- Havkajak rundt om Kullen 
- Bådtur rundt om Kullen 
- Grottevandring m/u guide 

Hør med os om mulighederne, så 
skræddersyr vi et godt tilbud og en 
pakke efter jeres ønsker og behov!  

 

 

 

Man kan maksimalt være en gruppe på 6 personer på 
denne tur. Er i flere, kan vi altid inddele jer i mindre 
grupper, der tager på andre aktiviteter samtidig. 

OBS! Mölleturen er ikke for nybegyndere! Maks vægt 
90 kilo. Lad Kullabergs Islandshästar hjælpe jer med at 
få den rigtige oplevelse til jeres gruppe. 
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