Ridsemester i Bourgogne
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Turridning runt i trakterna kring gammal vattenmölla
Vecka med helpension
5 dagar i sadeln med 3 timmars ridning varje dag
Ridvana: 3-5
Inkvartering i chambre confort på møllan
Mars till november

En veckas rid semester, där du varje dag under 5 dagar rider 3 timmar ut ifrån möllan. Du är tilbaka vid Möllan för lunch och
har eftermiddagen till egen förfågan. Du kanske kan njuta av lite avslapnad eller besöka somliga av de sevärdheter och
attraktioner, som omnejden erbjudar. Du bor på möllan i fina rum.
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Charmig gammal kvarn - turfakta
Vistelsens längd:
7 dagar, 6 nätter - 5 dagar på häst, 3 timmar varje dag.

Inkvartering:
Du bor på vattenmöllan i renoverade rum - det finns båda 2-bäddsrum och familjrum med gemensamt bad och toalett i
korridoren. Miljön är härlig och läget naturskönt. Enkelrum kan fås mot tillägg.

Pension:
Helpension på gården - det goda franska lantköket. Maten serveras vid ett stort gemensamt bord.

Hästar:
Man rider på arab och Selle Francais-hästar. Det är stabila och säkra hästar, med ett livligt temperament.

Ridvana:
min 3. Lätt vana till vana ryttare. Man skall vara tämligen komfortabel med de tre gångarterna och i god fysisk kondition,
eftersom vi rider 3 timmar per dag.

Grupper och guide:
Vi är max 10 ryttare i gruppen med en guide.

Klädsel och utrustning:
Ridstövlar eller ridskor/vandrarskor med short chaps, regnkläder, ridbyxor eller byxor utan söm på insidan av benet. Hjälm
kan lånas på plats.
Det rekommenderas att ta med en varm tröja eller lätt jacka för svala kvällar.

Andra aktiviteter:
• Sportfiske i floden vid möllan
• Tennis 4 km
• Swimmingpool 12 km
• Ett otal vackra, välbeskrivna kortare eller längre vandringsturer
• Kanottur på Loire-floden.
• Varje onsdag är det marknad i St. Christophe
• Det finns massor av muséer, kyrkor, slott, små, vakre byar och andra intressanta platser att besöka.
Dessutom är Bourgogne ju en av Frankrikes bästa vinregioner!

Säsong:
Mars till november.

Ingår inte i priset:
Flyg till Lyon eller Paris, vidare transport till Paray le Monial, alkoholhaltiga drycker och läsk

Turkod:
FR 1203
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Ridsemester i Bourgogne - resefakta
Ankomst:
Söndag till kvällsmat.

Avresa:
Lördag efter frukosten.

Transport:
Flyg till Paris. Vidare transport med tåg TGV till Le Creuzot, 1½ timma. Buss från Creuzot till Paray le Monial.

Transfer:
Gratis transfer från Paray le Monial till möllan.

Avbeställningsskydd:
Vi rekommenderar avbeställningsskydd, som också skyddar dig vid sjukdom och olycksfall, som medför att du inte kan rida.

Turkod:
FR 1203

Vi reserverar oss för fel och brister i det utskrivna.
Hemsidan är platsen att se den senaste uppdateringen.
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