Ring of Kerry - mini trail

•
•
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•
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Långritt i varierad natur
Lördag till tisdag med halvpension
2 dagar på häst
Ridvana: 3-5
Inkvartering på goda B&B

Kerry ligger i det sydvästra hörnet av Irland och har något av Irlands mest varierade och betagande natur. Bergskedjan
MacGillycuddy Reeks är den högsta i Irland och den och de andra bergen genomskärs av fina dalar och flera stora och små
sjöar, vattendrag och vattenfall. Där är även en lång kustlinje rakt i väster ut till den mäktiga Atlanten. Lägg därtill många
trevliga byar med lokala traditioner, många pubar samt artig och tillmötesgående lokalbefolkning. Kerry är verkligen värt ett
besök!
En smakprov på "Ring of Kerry" långrittet. Lämplig för personer som har ont om tid eller som vill se andra platser / göra
andra aktiviteter i Irland också.
Alla ridresor til Irland
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Ring of Kerry - short trail
Program
Programmet kan ändras från dag till dag (speciellt avgångs tider) avhängigt av tidevatten, väderförhållanden och inte
beräknade händelser. Detta gäller utpräglat turen måndagar, var vi rider på stranden, som får anpassas tidevanttnet.

Lördag.
Ankomst till farmen, boende på B&B nära farmen.

Söndag.
Samling vid stallen, där vi finner vår häst och hälsar på de övriga deltagarna och guiden. När hästar, ryttare och bagage är
klara för transfer, börjar dagen med en kort tur till Seefinn Mountain, där dagens ridning inleds. Turen tar oss upp över
Windy Gap, där vi har utsikt över den vackra Caragh Lake och dalarna runt omkring. Vi fortsätter så till Coomasaharn Lake,
som ligger omringad av Horseshoe Mountain, och därefter över en mosse för att avsluta dagen i farmens stall vid Mountain
Stage.
Söndag och måndag bor vi i den måleriska gamla landsortsbyn Glenbeigh, som är nästan helt omgiven av berg. Byn är
känd för sin vänlighet och sin fina humor och så naturligtvis för den vackra naturen, som omger byn.

Måndag.
Efter frukost återvänder vi till stallen från gårdagskvällen och påbörjar dagens tur. Vi ska till Rossbeigh Beach, där vi
galopperar i den vita sanden i strandkanten, och gå på upptäcktsfärd bland klitterna.

Tisdag.
Turen slutar i Glenbeigh. Efter frukost är det avresa.
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Short trail - turfakta
Turens längd:
3 nätter, 2 dagar till häst (4+ timmar per dag).

Boende:
I Killarney och i Glennbeigh i bra dubbelrum med bad och toalett. Mot tillägg kan man boka enkelrum.

Pension:
Halvpension med irländsk frukost och en lunchbox. Man ordnar själv middagen på lokala restauranger eller pubar.

Hästar:
Man rider i första hand på irländska raser - Irish Draft, Irish Cob - men även andra raser. Gården har över 100 fina hästar,
så där finns något för alla smaker. Det är välskolade hästar med bra och stabilt temperament.

Ridvana:
min 3. Lätt vana och vana ryttare. Man ska vara komfortabel med skritt och trav och kunna klara en kort galopp. Turerna
tillrättalägges så långt som möjligt så att deltagarna är på samma nivå.

Grupp och guide:
4-12 ryttare och en eller två guides.

Bagage:
Bagaget transporteras mellan övernattningsplatserna.

Kläder och utrustning:
Ridhjälm är obligatorisk i Irland (du kan låna en på farmen), ridstövlar, ridbyxor, handskar, regnkläder, en varm tröja, jacka
och ett par bekväma byxor. Adapter behövs för elektriska apparater.

Ingår inte i priset:
Flyg till Dublin, vidare transport till Killarney, kvällsmat, drycker utom vatten, te och kaffe

Turkod:
IE 702
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Short trail - resefakta
Ankomst:
Lördag mellan 8-16. Kontakta stallet så det finns en person att ta emot dig. Vid ankomst efter 18, vänligen meddela i förväg
så incheckning kan ordnas

Avresa:
Tisdag efter frukost. Obs.: Turen slutar i Glenbeigh och du kan ta bus eller taxa retur till Killarney, runt 30 min. resetid.

Transport:
Flyg till Dublin.
Vidare med inrikesflyg till Kerry eller Cork, eller med tåg eller buss till Killarney.

Lokaltransport:
Vid ankomst och avresa kan det även arrangeras transfer i bil (max 3 personer) till och från Cork (1.5-2 timmar, 140 €) och
Kerry (15 min, 26 €) pris pr. enkeltresa. Det finns också möjlighet till transport med tåg eller buss.

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

Turkod:
IE 702

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