Slottsritt runt Saumur
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Slottsritt från Saumur till Villandry
Vecka med 4 dagar i sadeln
Helpension med läcker mat och vin
Ridvana: 3-5
Lyxig boende på några av turens slotte

Loiredalen har i alla tider fascinerat sina besökare med sin alldeles speciella charm och de många slotten med spännande
arkitektur, rikt utsmyckade interiörer och spännande trädgårdar. Till detta kan du lägga läckra gourmetmåltider i
imponerande omgivningar.
Att rida från slott till slott är spännande, man känner sig förflyttad bakåt i tiden till den gång hästen var det viktigaste
transportsmedlet för både hög och låg. Under turen besöker vi ett antal mycket vackra slott där vi ofta bjuds på en god
middag och övernattar på ett behagfullt sätt i de gamla rummen. Anne France förtrollande guidning levandegör historien om
de politiska och kungliga konflikter som är förknippade med de olika slotten. Historierna går ända tillbaka till Rickard
lejonhjärtas och tempelriddarnas tid över Jeanne d’Arc och fram till Valois och Bourbonkungarnas tid.
Alla ridresor til Frankrike
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Program för slottsritt runt Saumur
Saumur till Villandry
Dag 1: Ankomst
Ankomst på eftermiddagen till Chateau de Beaulieu och incheckning. Middag på slottet och en kort orientering om turen.

Dag 2: Champignygrottorna- Chateau de Montsoreau
Vi utgår från Chateau de Beaulieu och rider längs olika vingårdar mot Champigny som är känt för sina hus insprängda i
klipporna. På vägen njuter vi av den strålande utsikten mot Chateau de Saumur. Så småningom anländer till klipphusen - en
oförglömlig upplevelse! Vi provar vin i en av de trochlodytiska källarena och fortsätter sedan med en gourmetlunch på en
lokal restaurant.
På eftermiddag rider vi genom vingårdarna i Champigny och längs Loirefloden till Chateau Montsoreau som är det slott som
utgjorde förebild för författaren Dumas när han skrev "la dame de Montsoreau". Vi äter middag och övernattar ännu en natt
på Chateau de Beaulieu.
Cirka 4 timmar till häst.

Dag 3: Chateau de Brézé - Abbaye de Fontevraud.
Vi rider genom vinodlingar och öppna marker mot Chateau de Brézé. Lunch intas vid de gamla stallarna på slottet och du får
även en rundtur på slottet.
På eftermiddagen rider vi åter längs vinodlingar och över öppna marker och skogar mot Abbaye de Fontevraud. Vi äter
middag och övernattar på Domaine de Mestre, som är den gamla gården i klostret.
Cirka 4 timmars ridning.

Dag 4: Abbaye de Fontevraud - Chateau de Ternay
Vi rider i ett typiskt franskt landskap mot Chateau de la Roche Martel, ett privatägt och historiskt slott. Vi hälsas välkomna av
slottets herre/fru och avnjuter en picknick följt av en rundtur på slottet.
På eftermiddagen ger vi oss åter av genom det typiska landskapet med öppna marker och lite skog till Chateau de Ternay
där vi hälsas välkomna av greven och grevinnan Ternay. Middag och övernattning på slottet.
Cirka 4 timmars ridning.

Dag 5: Chinon - Ussé - Azay de Rideau
Vi ger oss av genom Chinonskogen mot Chateau d'Ussé, den sovande skönheten. Lunch intas i Ussé.
På eftermiddagen rider vi till Azay le Rideau och får oss några långa, härliga galopper längs floden Indre. På vägen
passerar vi genom skogar och fruktodlingar. Transfer till Chinin, besök i byn och du övernattar på det medeltida hotell i
Chinon.

Dag 6: Azay le Rideau - Villandry
Vi rider genom ett lantligt landskap och skogar till Chateau de Villandry som är känt för sina trädgårdar. Lunch intas på
slottet.
På eftermiddagen besöker vi slottets vackra och överdådiga trädgårdar innan vi körs till det imponerande privatägda
Chateau de Gizeux. Vi tas emot av ägarna och avnjuter in god middag innan vi går till sängs på slottet.

Dag 7: Avresa
Avresa efter frukost. Transfer kan ordnas till TGV tochet i Tours Saint Pierre des Corps mot en blygsam avgift.
Obs: Programmet kan komma att ändras till följd av vädret eller andra lokala förhållanden.
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Slottsritt runt Saumur - turfakta
Turens längd:
En vecka, 5 riddagar och 6 övernattningar. Vi rider 3-5 timmar varje dag.

Inkvartering:
Lyxigt Château de Beaulieu i Saumur, på Domaine de Mestré i Fontevraud l’Abbaye, på Château de Ternay i Ternay,
på Hostellerie Gargantua i Chinon och på Château de Gizeux i Gizeux.

Pension:
Samtliga måltider ingår. Vällagad mat från det lokala köket och gourmetmat. Vin ingår till lunch och middag.

Hästar:
Vi rider på vältränade hästar av olika raser som är säkra och särskilt utvalda för turerna. Tilldelningen av häst sker utifrån
från dina önskemål och din förmåga.

Ridvana:
minst 3. Du ska orka med 3 till 5 timmar i sadeln varje dag och du ska behärska de tre gångarterna. Tempot är sansat med
en del långa och härliga galopper.

Grupp och guide:
Vi är minst 5 och högst 10 ryttare med en engelsktalande guide med god kunskap om hästarna, slotten och området. Rittet
kan genomföras med mindre antal deltagare mot ett "small group supplement".

Small group supplement:
Om mindre än 5 ryttare är bokade på turen tillkommer ett "small group supplement". Fråga när du bokar - det finns vanligtvis
mer än 5 bokade.
Tillägget är:
2 ryttare: 700 € per ryttare
3 ryttare: 300 € per ryttare
4 ryttare: 150 € per ryttare
Om mer än 4 deltagare anmälas innan turens start, kommer "small group supplement" att återbetalas.

Bagage:
Det finns en sadelväska som du kan använda för det som du behöver ha med dig under dagen. Övrigt bagage transporteras
mellan övernattningsställena.

Kläder och utrustning:
Ridbyxor, en varm tröja, en varm jacka för kyliga kvällar, rid-/vandringskängor, en ridhjälm eller annan huvudbonad, varma
och lediga kläder, ett par bra solglasögon, solkräm, toalettsaker och ev. medicin. Bagaget packas lämpligen i mjuka väskor
för att underlätta transporten mellan de olika övernattningsställena.

Ingår inte i priset:
Transport till ocg från startpunkten för ridturen, aperitifer och drinkar mellan och efter måltiderna, lokal dricks.

Turkod:
FR 8006
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Slottsritt runt Saumur - resefakta
Transport:
Flyg till Paris och vidaretransport med bil eller tåg.

Transfer:
Transfer ingår inte i priset.
Ankomst:
TGV tåg från Paris Montparnasse till Tours – sen et tåg från Tours till Saumur
Taxi från stationen till Château de Beaulieu Saumur - kostar runt 20 euros per bil.
Avresa:
Transfer med taxi från Château de Gizeux till Tours TGV ST Pierre des Corps tågstation – runt 120 euros per bil
Transfer från Gizeux till Saumur : runt 115 euros per taxa

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

Turkod:
FR 8006

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