Extremadura trail

En tur i den spanska delen av Extremadura (tre dagar) och sedan den portugisiska delen (tre dagar). Ridning i ett vackert
och orört landskap som är helt oförstört av turism.
•
•
•
•
•

Turridning i gränsområdet mellan Spanien och Portugal
Vecko tur med helpension
6 dagar i sadeln
Ridvana: 3-5
Inkvartering i värdshus

En tur i den spanska delen av Extramadura (tre dagar) och sedan den portugisiska delen (tre dagar). Ridning i ett vackert
och orört landskap som är helt oförstört av turism. Du får en inblick i spanjorernas och portugisernas traditionella
levnaddssätt och får också ta del av deras gästfrihet.
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Program för Extremadura trail
Lördag:
Ankomst till Lissabon och transfer (ca. 3 timmar) till den lilla landsortsstaden La Codosera vid den spansk/portugisiska
gränsen där turen börjar. Du möter de andra ryttarna, äter middag och får en kort orientering om turen av värdarna.
Övernattning på ett värdshus.

Söndag:
Frukost och därefter avfärd mot fincan där du får möta din häst. Hästar och ryttare matchas och vi förbereder hästarna för
turen. Du får en kort instruktion i en rundkorall innan vi ger oss av mot Lamparonaberget som är den högsta punkten i
området. Vi rider genom ek- och pinjeskogar. Vid lunch stannar vvid en naturlig "swimming pool" vid floden Rio Gevora
(möjlighet att bada ges). På eftermiddagen passerar vi en stor egendom, La Calera. Vi rider öven en kulle och kommer till
Mayadil där hästarna stallas upp över natten medan vi transporteras med bil tillbaka till La Codosera (20 min). Vi rider ca.
4,5 timmar, 27 kilometer.

Måndag:
Vi rider genom en pinjeskog och upp i lite bergig terräng. Vi följer en gammal smugglarstig över en flodbädd som slutligen
leder ut på öppna marker. Efter lunch passerar vi över ängar med får och kreatur. Vi korsar floden Rio Gevora och avslutar
med en härlig galopp. Hästarna stallas upp i det tidigare klostret Carrion – tillfälle ges att besöka klostret om så önskas. Det
är 15 minuters bilfärd tillbaka till La Codosera. Ca. 4,5 timmar, 30 kilometer.

Tisdag:
På vår väg mot gränsen till Portugal passerar vi områden med stenek. Vi får syn på några av de typiska spanska svarta
grisarna. På eftermiddagen ändrar landskapet karraktär och blir backigt. Innan vi andländer till en gård med mjölkgetter och
boskap tar vi en härlig galopp genom en lund med stora olivträd. Uppstallning av hästarna och 30 minuters bilfärd tillbaka till
vårt värdhus. 4 timmars ridning, 25 km.

Onsdag:
I dag rundar vi en vattenreservoar på den Portugisiska sidan. Vi äter vår picknick på en egendom som tillhör en
hästuppfödare. Vi befinner oss nu i ett fågelreservat och med lite tur kan vi se gripar, storkar och örnar. Transfer tillbaka, 20
minuter. Vi har tillryggalagt 30 kilometer på 4,5 timmar.

Torsdag:
Vi rider åter i Portugal genom typiska landskap med gräsmarker, sten- och korkeksskogar, boskap, får och hästar. Från vår
rastplats där vi äter en picknick är det endast en kort sträcka till hästarnas uppstallningsplats för natten hos en
Lusitanouppfödare. Vi får tillfälle att beundra de vackra hästarna. På eftermiddagen besöker vi den vita staden Alegrete där
vi ser stadens gamla slott och de fina vita villorna. Bilturen tilbaka till La Codosera tar ca. 1 timme. Vi har tillryggalagt ca. 25
km på 4 timmar.

Fredag:
På vår sista riddag passerar vi genom naturreservatet Serra do Sao Marmede på vår väg tillbaka till fincan. Vi inleder med
att rida över gräsmarker innan landskapet ändrar karraktär och blir mer klippigt. Vi har en picknick nära landsortsstaden La
Tojera, som ligger på den portugisiska sidan av gränsen. Efter lunch rider vi över gränsen och anländer slutligen till fincan
på eftermiddagen. Nu är det dags att ta farväl av din häst. Vi har tillryggalagt ca. 32 km på 5 timmar.

Lördag:
Frukost och transfer till flygplatsen i Lissabon.
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Extremadura trail - turfakta
Turens längd:
8 dagar, 7 nätter – 6 dagar till häst

Boende:
I dubbelrum värdshus i La Codosera (La Jara) med badrum och toalett.

Pension:
Helpension – frukost på värdshuset, picknick på turen och tre rätters middag med bordsvin.

Hästar:
Lusitanos och "cruzados", dvs. korsningar av Lusitano och Arab och Andalusier och Arab. Det finns ca. 20 hästar med en
mankhöjd på mellan 1,50 och 1,65 cm. Samtliga hästar är vältränade och har skiftande temperament, så det finns någon för
alla.
Vi rider i typiska iberiska sadlar som är en blandning mellan portugisiska och spanska sadlar med engelska stigbyglar.
Sadlarna är försedda med alphagel-underlag, vilket gör ridningen mycket komfortabel. Vi rider på Hackamoreträns. Ridstilen
är en tillämpad vaqueroridning, dvs. den spanska western-stilen.

Ridvana:
min. 3. Du ska behärska de tre gångarterna och vara van att rida i terräng. Du ska också vara i god kondition eftersom vi
rider 3-5 timmar per dag. Av hänsyn till hästarna finns det en viktgräns på 85 kg.

Grupp och guide:
Vi är min 2 max 6 ryttare med en engelsk och tysktalande guide.

Kläder och utrustning:
Lätta, bekväma vandrings- eller ridskor, ridbyxor eller byxor utan söm på insidan av benet, short chaps, regnkläder och
hjälm/ridhjälm. Kom ihåg solkräm, solen kan vara mycket skarp i södra Portugal. Du blir tilldelad en vattenflaska på turen.

Ingår inte i priset:
Flyg till Lissabon, transfer till utgångspunktet, drycker mellan måltiderna

Turkod:
PT 3903
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Extremadura trail - resefakta
Ankomst:
Lördag – ankomst så att du hinner med grupptransfer kl. 17.00.

Avresa:
Lördag – du kommer till flygplatsen så att du tidigast kan ta ett flyg efter kl. 12

Transport:
Flyg till Lissabon.

Transfer
Avgår kl 17.00 (det betyder att man träffas kl. 16.30) från flygplatsen. Transfer bokas samtidigt med resan.

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

Turkod:
PT 3903

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