Berber trail

Långritt från Atlasbergens utlöpare norr om Agadir ner till Atlantkusten vid Essaoira. Du rider på bergsryggar med fantastisk
utsikt över dalarna och Atlanten. Vi avslutar med strandritt på de långa sandstränderna intill Essaouira..
•
•
•
•
•
•

Berg och strand ridning
Långritt från Imi Ouaddar till Essaouira
Vecko tur med helpension
6 dagar på häst
Ridvana: 4-5
Inkvartering på hotell och berber tält

På denna tur stiftar vi bekantskap med grovt sett två typer av marockanskt landskap - först rider vi över Atlasbergens
utlöpare norr om Agadir. Vi passerar bergspass och rider på stigar på bergskammarna med en enastående utsikt över
dalarna med sina tuja- och johannesbrödskogar och längst ner palm-, mandel- och olivlundar.
På turens andra del närmar vi oss åter Atlantkusten. De mjuka kullarna och bergssluttningarna är översållade med arganier
(Argania Spinoza) - en sällsynt trädart, som finns speciellt i Marocko och som har stora, mandelliknande frukter, som man
utvinner fin olja från. Vi kommer sedan till stora, öde stränder innan vi når fram till Essaouira, en liten, mycket charmerande
fiskeby. Idag är Essaouira också en plats för musiker och konstnärer från alla delar av världen, platsen för myriader av
hantverk och hantverkare och den hyser den årliga musikfestivalen "Gnaoua". Den drar nytta av passadvindarna från väster
och har ett rikt segelsportliv med bl.a. windsurfing. En spännande och intressant by, full av små överraskningar och mysiga
ställen att äta på.
Vi börjar dagens ritt efter frukost och klargörning av hästarna, ungefär kl. 10 . Vi ankommer till lägret, som organiserats av
våra guider med sovplatser, primitiva badfaciliteter och matplats. Maten tillagas av kocken över öppen eld medan man
kopplar av och tar det lugnt med te och kanske lite musik och trumspel av de trevliga guiderna.
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Berber trail - program
Dag 1.
Ankomst till flygplatsen i Marrakech där du kommer att hämtas och körs till ditt boende för natten i Essaouira. Du får en kort
orientering från guiden om veckans trail följt av middag och övernattning på hotell eller i camp. Transfer till Agadir ingår i
priset

Dag 2-6.
Transfer till trailens start punkt (Transfer till Agadir ingår i priset). Trailen startar nära Agadir i Imi Ouaddar. Du får god hjälp
av guiden att sadla en häst som passar dig innan vi rider iväg mot mod Essaouira. Vår ridväg går längs stigar som slingrar
sig genom kullar täckta av argan träd och kaktusar. I takt med att vi kommer högre upp i Atlasbergen får vi njuta av vackra
panorama utsikter över Atlanten och den vita kustlinjen.
Vi rider genom små byar med palmlundar och möter säkert berberna som driver sina åsnor och dromedarer på de gamla
bergsstigarna. Landskapet är fyllt av olika mineraler och mycket färgrikt. Innan vi når fram till Argan skogarna måste vi korsa
dalar och vi besöker livliga soukos (marknadsplatser) Vi rider nära territoriet där stammen Ida ou Tanane håller till, därefter
blir tempo högre allt eftersom vi lämnar uddarna Atlasbergen. Väl nere rider vi genom slätter med fält.
Ridturen fortsätter längs många stränder, vi vandrar till fots på klippor, rider längs Argan odlingar och njuter av
solnedgången från klippor med utsikt över havet.
Vid varje dags avslut får vi njuta av nomadliv i de stora berber tälten där vi serveras te och en vällagad kvällsmat. Kocken
tillagar välsmakande marockanska rätter över öppen eld och vi njuter av maten under en, oftast, klar stjärnhimmel. Natten
tillbringas tryggt och gott i berbertält.
På turen är vi 4 dagar i bergen och två dagar på stränderna på vår väg Agadir till Essaouira. Tempot är varierat med
bergsritt i skritt och många korta intensiva galopper i den våta sanden på de ändlösa stränderna. Vi rider omkring 5 timmar
varje dag i 6 dagar.

Dag 7
Öde stränder avbrutna av små fiskebyar, klippor som sticker ut och uddar i vattnet korsar vår ridtur innan vi når den länga
breda stranden in vid Essaouira. Det blir säkert utrymme för sköna galopper! Tidigt på eftermiddagen kommer vi till gården
där vi serveras lunch.
Under eftermiddagen besöker Essaouira, där shopping i den måleriska medinan vid hamnen eller att avslappnande ångbad
(hammam) med massage erbjuds. Bad och massage betalas separat.
Middag och övernattning sker på hotell eller i lyx camp i Essaouira.

Dag 8.
Retur till Marrâkech.
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Berber trail - turfakta
Turens längd:
Vecka - 6 dagar till häst, 7 nätter.

Boende:
Första och sista natten på hotell/lägenhet eller i camp, övriga nätter i bivack.

Pension:
Helpension. Den läckra maten tillagas över öppen eld av en skicklig kock

Hästar:
Araber och arab/berber. Vi rider på bra och väluppfostrade hästar. Det finns hästar både för otränade och mycket vältränade
ryttare. Hästarne är väluppfödda, mycket säkre och har et stabilt temperament.

Ridvana:
4-5. Vi rider 5-6 timmar per dag, ca. 30 km i varierat terräng.

Vikt :
Det finns en viktgräns på 90 kg i ridkläder. Det vikten kollas ibland innan turen börjar och om du väger mer än upplyst kan
du nekas deltagande som ryttare och du kommer inte att bli återbetalad din betalning.
Om du väger mer än 90 kg, men är en väldigt bra och erfaren ryttare med mycket bra balans, kan du i vissa fall delta. Prata
med oss om det.

Grupp och guide:
Min 4 och max 14 med en bra lokal guide. Om vi är mer än 10 ryttare är det 2 guider.

Bagage:
Bagaget transporteras per bil mellan våra övernattningsplatser. Medbringa vattendunk.

Kläder och utrustning:
Lätta, bra vandrarskor eller ridskor, ridbyxor eller byxor utan söm på insidan av benet, short chaps, regnkläder och hatt
(ridhjälm kan lånas på plats). Solcreme, kanske fickkniv och sovsäck.

Vädret:
Längs kusten är det typiskt Medelhavsklimat med vinterregn och sommartorka. Landets inre har mer kontinentalt klimat - i
bergen med kalla vintrar och mycket varma somrar.

Dricks:
Det är vanligt att ge dricks til sina guider efter turens slut. Det vanliga är 10 - 20 € per person til fördeling mellan guiderna.

Ingår inte i priset:
Flyg til Marâkech, alkoholhaltiga drycker, dricks

Turkod:
MA 2101
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Berber trail - resefakta
Ankomst:
Lördag eftermiddag.

Avresa:
Lördag förmiddag.

Transport:
Flyg till Marrâkech.

Transfer:
Transfer från Marrakech flygplats enligt din resplan om ditt flyg anländer mellan 8 och 18 (och transferen kommer eventuellt
samordnas med andra inkommande deltagare). Retur transfer samma procedur.
Transfer ingår i priset

Säkerhet:
Marocko är säkert att resa till om du tar normala försiktighetsåtgärder. Kvinnor kan resa ensam utan problem. Marocko är
politiskt stabilt. Det är et moderat och tolerant muslimskt land. Offentlig konsumtion av alkohol bör undvikas.

Försäkring:
Vi rekommenderar avbeställningsskydd, 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:
MA 2101

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