Cattle drive i Wyoming

•
•
•
•
•
•
•

Western ridning
Autentisk cattle drive med ranchens cowboys
En vecka med helpension
6 dagar i sadeln
Ridvana: 2-5
Inkvartering på hotell och tält camp
Obs: 2021- datum är inte spikade. De exakta datumen finns tillgängliga på sensommaren / början av hösten
2020

Upplev det autentiska ranchlivet som det utspelade sig i västra USA för mer än 100 år sedan. Vi ska driva 300 kor och deras
kalvar från ranchen upp till deras sommarbete i Big Horns-bergen. En tur på 48 miles genom något av det vackraste
landskap man kan tänka sig. En bit av turen går genom Little Horn Canyon - en snäv passage med branta klippväggar och
en rullstensbelagd flodbädd nedanför. Hit kommer garanterat ingen annan än kreatursflocken och de cowboys, som
tålmodigt driver dem framåt. Vi är tio professionella cowboys och 15-20 gäster, som tillsammans ska lösa uppgiften under
en veckas tid.
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Program för Cattle drive
Little Horn trail - på dag 3 driver vi flocken av kor mot söder upp genom den knöliga och svårframkomliga Little Horn
Canyon. Och här skiljer denna tur sig från de flesta andra "plastic cattle drives", som de lite nedlåtande kallas. Rutten är för
svår för både chuckwagons, pick-ups och 4-hjulingar och all vår utrustning ska nu packas på packåsnor, som följer flocken.
Men turen är värd besväret! Många finner de massiva, majestätiska klippväggarna och den rullstensklädda flodbädden
obeskrivliga - andra får akrofobiska tendenser och kan inte heller beskriva upplevelsen därför att de under en stor del av
turen blundar! Det är helt enkelt magnifikt!
Beroende på betesförhållandena och betesplaner som beslutats av USDA Forest Service kan flocken av kor antingen bli
lämnad ungefär halvvägs i Canyonen eller så ska de drivas vidare upp till 9000 fot. Det möjliga betesområdet är enormt, så
det kan vara svårt att förutspå var man till slut hamnar.
Little Horn Parks - när vi kommit fram till National Forest kommer du säkert att bli bergtagen av skönheten hos de frodigt
gröna, öppna landskapen, färglagda av vårblommor, som är så karakteristiska för Big Horns. Långt ute i väster hör du det
eviga dånet från vattenfallen på Leaky Mountain. På vår Rock Cabin Park camp kommer du att känna att det är en helt
perfekt plats för att sitta med en kopp kaffe och insupa all denna naturskönhet - och samtidigt tänka på, att man är 12 mil
från närmaste väg. De enda människorna på miles avstånd är med i gruppen och det finns ingen elektricitet och inga
telefoner. Närmaste civilisation är 4-6 timmar till häst bort - och om bara två dagar ska du flyga tillbaka till folk, föroreningar,
stress och hets! Det är faktiskt märkligt att folk verkligen ger sig av igen!
Den sista morgonen rider vi antingen tillbaka 12 miles genom dalen eller också rider vi till Lake Creek campen på toppen.
Väl framme tar du farväl av din häst och du körs tillbaka med van till Sheridan (eller till en mountain lodge), där du säkert
kommer att uppskatta en härlig varm dusch. Efter sex dagar i sadeln kommer du att ha en klar bild av cowboyens vardag,
som den förflöt för mer än 100 år sedan i vilda västern.
Sista kväll samlas vi oftast i den historiska Mint Bar på Main Street i Sheridan. En riktig westernbar med massor av
cowboyminnesmärken, rustik interiör och en stämning, som är grädden på moset efter veckans upplevelser.
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Cattle drive - turfakta
Turens längd:
En vecka, sex dagar i sadeln och sju nätter.

Boende:
Du skall leva som en cowboy i en vecka - som de gjorde på den gamla goda tiden i slutet av 1800-talet. Du övernattar i bra
tält, tipis, och chuck wagons transporterar ditt bagage och förnödenheterna för turen. Första natt på hotell i Sheridan och
sista natt i lodge på toppen av Big Horn eller på hotel i Sheridan. Om du reser ensam, måste du boka singel och få
naturligtvis enkelrum första natten på hotellet i Sheridan. Om du också vill sova i enmans tält och vara garanterad enkelrum
i lodgen, kostar det en avgift på $ 300 (skriv önskan i kommentarerna när du bokar)

Pension:
Helpension - god mat tillagad över lägerelden av västerns bästa kockar! Samtidigt är kocklaget känt som riktiga spelevinkar,
som älskar att hitta på practical jokes - ta det som en varning!

Hästar:
De flesta hästarna är Quarters, dessa lugna, stabila och driftsäkra amerikanska cowboyhästar, vana vid terrängen och
klimatet, som älskar att driva boskap.

Ridvana:
2-5 och i hyfsad fysisk form. Före starten av "drivet" skall du passera deras "Horsemanship clinic", där du får instruktioner
om grundbegreppen för turen och de finner en häst, som passar just för dig. Allt för att säkra en fin och säker semester.

Grupp och guide:
Det är 10-12 deltagare från ranchen, i huvudsak familjen, och som regel 15-20 gäster. Vi ska tillsammans driva omkring 300
kor med sina kalvar till nya betesängar.

Klädsel och utrustning:
Sedvanlig ridutrustning, vattentäta stövlar, bekväma vandrarskor, sovsäck och liggunderlag, regnkläder, kamera, kikare,
cerat, solkräm, vidbrättad solhatt som sitter stadigt på huvudet, varma kläder, jacka, handskar, ficklampa, tändstickor,
fältflaska och ett 8'x8' (' är fot och ca 30,5 cm) plastskynke att lägga på marken (och för att hålla bagaget torrt). Allt packat i
en väska med mjuka sidor (ingen hård väska).En del utrustning går att hyra med ranchen (sovsäck, liggunderlag,
plastskynke mm. info kommer som special info efter bokning)
De första 2 dagarna och den sista får du tillgång till allt ditt bagage, men däremellan ska bagaget tas med på packåsnor,
och ska rymmas i en väska med följande mått: 12''x18''x12" (" betyder tum och 1 tum är 2,54 cm).

Vädret:
Behagligt och som regel massor av solsken. Vi är uppe i bergen så det är kyligt på natten.

Betalnings och avbeställningsvillkor:
Deposition på 25 % av priset betalas senast 4 dagar efter beställning. Resterande belopp inbetalas senast 90 dagar innan
turen startar. Avbeställs turen senare än 90 dagar före avresa återbetalas inte turens pris - men du kan använda inbetalt
belopp på någon annan av ranchens turer inom en period av 2 år. Det rekommenderas att teckna avbeställningsförsäkring.

Ingår inte i priset:
Flyg till Billings eller Casper, transfer från Billings eller Casper, mat och drycker på ankomstdagen, frukost dag 2 på hotellet,
kvällsmat på turens siste dag och mat och drycker på avresedagen. Det är vanligt att tippa i USA och ett tips på cirka $ 100
efter resan skulle uppskattas
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Turkod:
US 3601
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Cattle drive - resefakta
Ankomst:
Du ankommer lördag till Sheridan och övernattar på Sheridan Holiday Inn hotel (dubbelrum). Du hämtas upp på motellet
söndag morgon kl. 7:30.

Avresa:
Vi är klara fredag omkring kl 17 och du övernattar i lodge på toppen av Big Horn, eller på hotell i Sheridan. Avresa lördag
morgon.

Transport:
Flyg till Casper i Wyoming eller Billings i Montana.

Transfer:
Det är enklast och billigast från Casper, där du kan hyra en bil på flygplatsen (one way drop off) och motsvarande hyra "one
way drop off" i Sheridan på hemresan. Det är två timmars bilfärd från Casper till Sheridan. Transfer från Billings kostar ca.
275 $

Visum:
Tull- och gränsmyndigheterna i USA har tagit i bruk ett elektroniskt system, Electronic System for Travel Authorization
(ESTA), för att på förhand ge sitt godkännande för inresa till USA till passagerare som reser utan visum från länder som
ingår i det s.k. Visa Waiver programmet däribland Sverige. Från den 12 december är ESTA-godkännandet obligatoriskt för
alla. Myndigheterna rekommenderar att ESTA-ansökan inlämnas senast 72 timmar före avresa. En godkänd ansökan gäller
två år eller tills passet går ut, om det sker tidigare. Under den tiden kan du resa till USA flera gånger utan att behöva göra en
ny ansökan. Länk till ESTA ansökan

Vaccination:
Det behövs inga vaccinationer för resa till USA.

Försäkring:
Vi rekommenderar avbeställningsförsäkringen.
Dessutom måste du ha en sjukförsäkring, som täcker sjukdom, olycksfall och hemtransport.

Turkod:
US 3601

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