Långritt i Dalmatien
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Tempofyllt långritt i varierad terräng
Veckotur med helpension
På turen 1-8 augusti: Alka Riding Games (ringridning)
6 dagar på häst
Ridvana: 4-5
Inkvartering på gården, på värdshus och hotell

På denna långtur runt Dalmatien kommer du att rida längs gamla historiska rutter, upp och nedför stigar som anlades av
romarna och Napoleon på sin tid, längs gamla kreatursstigar och genom lantliga nejder präglade av karstlandskapet och
kalkstensbrott. Vi följer floden Cetinga och sjön Peruca fram till flodens källa där det friska och svala vatten tränger fram ur
berget. På sommaren går det att bada, med eller utan häst, i sjön och i floden. Du kommer naturligtvis också att få ta del av
den lokala kulturen när vi passerar genom de många småbyarna med sina vänliga och tillmötesgående människor.
Långturen vänder sig till vana ryttare som klarar av långa dagar i sadeln och som njuter av en snabb galopp. Vi börjar
vanligen dagens tur efter frukost vid 10-tiden och gör några kortare uppehåll innan det är dags för lunch. Under lunchen tar
vi en längre vilopaus då vi också sadlar av hästarna och släpper ut dem i hagen där de kan rulla sig och vila i gräset. Själv
tar vi kanske en liten tupplur eller småpratar med varandra. Långritten vänder sig till dig som är en smula äventyrslysten och
som är inställd på något enklare inkvartering, dock med god mat och hästar med mycket framåtanda.
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Långritt i Dalmatien - program
Lördag.
Ankomst under dagen. Om du vill besöka Split och titta på resterna av Diocletians palats (över 1700 år gammalt) eller den
lilla byn Trogir kan vi hjälpa dig med transport. Split är en av de äldsta och vackraste städerna i Kroatien och har en
fantastisk strand.
Efter ankomsten till gården presenteras du för de andra gästerna, värdfamiljen och naturligtvis hästarna. På kvällen intar vi
en god måltid på gården, där du också övernatter.

Söndag.
Efter frukost sadlar vi hästarna och rider en tur i trakterna runt gården 2-3 timmar. Tillbaka på gården intar vi en typisk
kroatisk lunch. Efter lunch rider vi än en tur runt gården, 1-2 timmar. Kvällsmåltiden intas återigen på gården.
Denna dag är vikt åt att du lär känna din häst ordentligt. Om du inte riktigt kommer överens med den häst du tilldelats har du
möjlighet att byta häst innan vi ger oss iväg på långritten.

Söndag 2 augusti - Alka games, ring ridning i Sinj
Har du vald turen från 1 till 8 augusti, kommer du söndag d. 2. att få möjlighet att se ringridning i Sinj. Det är ett årligt, stort
evenemang som har pågått sedan 1717 till minne av segern kroatisk/venetianske över Ottomannarna 14. augusti 1715.
Festen är spektakulär och duktiga ryttare tävlar i full galopp för bäst möjligt att placera sina lansar genom de upphängte
metallringar . Under 2010 blev festivalen inskrivan på Unesco's Intangible Cultural Heritage List.
Programmet för denna söndag: Efter frukost rider vi ut på en två timmars tur runt gården. På eftermiddagen kör vi till staden
Sinj (20 km borta) och åtnjuter ringridning i fest och färger. Det kallas Alka Games. Sent på eftermiddagen är det transfer
tillbaka till ranchen för middag och övernattning. Extra kostnad för att uppleva Alka Games är inbakat i priset.

Måndag.
Vi rider mot öster till den lilla byn Ogorje och färdas genom flera skogar innan vi intar lunch på Zelovo högplatå med vacker
utsikt över de omgivande dalarna och bergstopparna. Efter lunch fortsätter vi in i nästa dal och genom vilda raviner tills vi
når nattlägret för hästarna. Övernattning på hotell närapå, där vi också serveras kvällsmat.

Tisdag.
Efter frukost rider vi mot floden Cetina. Vi korsar floden (om vattenståndet inte är alltför högt) och följer den upp mot nästa
berg. Tidigt på eftermiddagen anländer vi till sjön Peruca där vi stannar till och låter hästarna vila. Efter lunch simmar vi med
eller utan hästar i sjön om värdet så tillåter. Sent på eftermiddagen rider vvidare till nästa övernattningställe i ett gästgiveri.

Onsdag.
På morgonen sätter vi kurs mot floden Cetinas källa och följer på vägen sjön genom det typiska karstlandskapet. Vi äter
lunch när vi når källsprånget och den som är modig nog tar ett bad i det klara och rena, men något kylslagna, vattnet. På
eftermiddagen rider vi över en stor grässlätt längs en flod mod byn Vrlika. Vi övernatter i et närliggande värdshus.

Torsdag.
I dag rider vi till byn Vrilka. Vi klättrar uppför en kulle bakom byn och stannar till för att inta vår lunch på krönet där vi också
njuter av den spektakulära utsikten. Efter lunch tar vi oss ned till närmsta dal och fortsätter vår ritt genom små byar och
skogar. Vi övernatter på hotell.

Fredag.
Efter frukost rider vi över öppna ängar med massor av trav och galopp. Vi intar vår lunch och följer sedan en gammal stig
genom några raviner. På kvällen är vi tillbaka på hästgården där vårt värdpar väntar med en god måltid och en varm säng.

Lördag.
Efter frukost är det så dags att ta farväl av hästar och människor.
Program och logi kan variera beroende på väder och andra förhållanden, men vi kan garantera att ritten under alla
omständigheter är en upplevelse.
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Långritt i Dalmatien - turfakta
Turens längd:
En vecka med 6 dagar till häst, 7 nätter.

Boende:
Tre övernattningar i dubbel- eller enkelrum på gården och 4 nätter på gästgiverier och hotell i bra rum med dusch. Det finns
mycket få enkelrum, men om du vill boka enkelrum, kan vi undersöka om det är genomförbart.

Pension:
Alla måltider och all dryck, inklusive lokala viner, öl och ej alkoholhaltiga drycker ingår. Vi serveras varma och rykande
färska måltider som tillagas utomhus över öppen eld.

Valuta:
Den kroatiska valutan är Kuna. 1 Kuna motsvarar ungefär 1,40 kronor (juli 2018). Du rekommaneras att växla lite kronor till
Kuna för dina småinköp på turen, för många platser tar inte Euro eller kreditkort.

Hästar:
Vi rider på vältränade Angloaraber, fullblodshästar och kroatiska varmblodshästar. Hästarna är pålitliga, säkra på foten och
energiska och arbetsvilliga.

Ridvana:
minst 4. Du ska klara av att vara i sadeln i 4-6 timmar varje dag. Du ska ha tidigare erfarenhet av långritter och känna dig
bekväm med de tre gångarterna.

Grupp och guide:
Vi är min 4 och max 12 ryttare med engelsktalande guide.

Bagage:
Det finns sadelväskor, som du kan lägga dina dagliga förnödenheter i. Bagaget transporteras med fyrhjulsdrivna fordon
mellan de olika lägerplatserna.

Kläder och utrustning:
Ridbyxor, en varm jacka för kyliga kvällar, rid-/vandrarskor, ridhjälm, regnkläder, badkläder, handduk, solkräm, toilettartiklar
och ev. medicin. Bagaget packas helst i mjuka väskor med hänsyn till transporten mellan lägren. Det rekommenderas att ha
en bältesväska för kameror och personliga småsaker.

Ingår inte i priset:
Flyg till Split, transfer til ranchen, drycker och snacks mellan måltiderna

Turkod:
HR 7501
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Långritt i Dalmatien - resefakta
Transport:
Flyg till Split.

Transfer:
Det är en timmes transfer från flygplatsen i Split och transport kan ordnas för ca 50 € per person som betalas på plats.

Försäkring:
Vi rekommenderar avbeställningsförsäkring, som också skyddar dig vid sjukdom och olycksfall, som medför att du inte kan
rida. Dessutom ska du ha en reseförsäkring, som täcker sjukdom, olyckshändelse och hemtransport.

Turkod:
HR 7501

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