
 
 
 

Hinnasto voimassa 1.1.2017 alkaen 

 

HEPPAILUHINNAT 

Maastot ja ratsastustunnit 

Ratsastustunti kentällä tai maastossa 25 €/1h 

1,5 h maastoratsastus 37 € 

2 h maastoratsastus 49 € 

3 h maastoratsastus 69 € 

Yksityistunti 45 €  

Yli kolmen tunnin retket ja vaellukset ovet tarjousperusteisesti räätälöitävissä omalle ryhmällesi. 
Kysy lisää tai tutustu valmiisiin paketteihimme! 

 

Talutus- ja hoitoratsastukset 

Talutusratsastus min. 15 min/14 e, 30 min/18 e 

Hoitoratsastustunti 25 €/h  

(sis. 30 min hoito- ja varustusopetusta ja 30 min ratsastusta tarvittaessa talutettuna) 

 

Hevostaito- ja ajotunnit 

Maastakäsin- ja hevostaitotunnit 25 €/hlö/h 

Reki- tai kärryajotunti 25 €/hlö, jos ryhmässäsi on yli 3 henkilöä, hinta 22 €/hlö 

(sis. valjastusopetuksen n. 30 min ja 30 min ajon) 

Reki- ja kärryajelut tallilla tilauksesta sopimuksen mukaan alkaen 50 €. 

Reki- ja kärryajelut tai talutusratsastukset asiakkaan luona, perusmaksu 150 € + 70 €/h. 

 

Erikoishinnnat 

Perheille (3 hlöä tai enemmän) 22 €/hlö/irtotunti 

Ratsastustunnit PKKY:n eläintenhoitajaopiskelijoille 22 €/h 

 

 

KAUSIKORTIT 

Säännöllinen ratsastus ja hevostaitoilu palkitaan taitojen karttumisen lisäksi myös rahapussissa! 

Kun ratsastat vähintään joka toinen viikko, kannattaa hankkia kausikortti, jolla ratsastaminen 
tulee irtotunteja edullisemmaksi. Mikäli perheessäsi on useampi ratsastaja, kannattaa kausikortti 
myös hyödyntää eduksenne. 



 
 
 

Ratsastuskortit 15 -kortti 300 € (voimassa 4 kk) 

10 -kortti 210 € (voimassa 3 kk) 

5 -kortti 110 € (voimassa 2 kk) 

Kausikorttilaisille yksityistunnin hinta = 2 x korttitunti 

 

HYVINVOINTI 

8 viikon HeLMi®-kurssi 350 € 

1-2 päivän kurssit alk. 100 € 

Mindfulness- työhyvinvointipäivät yritysryhmille tarjousperusteisesti. Kysy lisää! 

Intuitiivinen energiahoito 

(Helmikuun 2017 loppuun asti edulliset harjoitushoidot, joiden maksu lahjoitusperiaatteella) 

 

RATSASTUKSEN OHEISPALVELUT 

Eväät 5 €/hlö 

Retki-/kurssiruoka 10 €/hlö 

Nuotiokahvit 5 €/hlö 

Jouhikoruaskartelu 20 €/hlö 

 

YÖPYMINEN 

Majoitus Mökkerössä 25 €/hlö omin liinavaattein 

Liinavaatteet 5 € 

Itsepalveluaamiainen 5 € 

Hevosen yöpyminen Hepovaarassa kurssin yhteydessä 10 €/yö (tarha- tai karsinapaikka, heinä, 
vesi) 

 

MUUT 

Vuolu 25-40 € (riippuen matkasta) 

Peruskengitys 50 € + tarvikkeet 

Trailerin vuokraus 30 €/pv 

Mökkerön tilavuokraus pienimuotoisiin kokouksiin tms. tilaisuuksiin sopimuksen mukaan – kysy 
tarjousta! 

 

Hepovaara pidättää oikeuden muutoksiin. 

Hinnat sisältävät alv:n. 


