Arganier trailen
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Långritt längs kusten - strandritt
Veckotur med helpension
6 dagar i sadeln
Ridvana: 3-5
Inkvartering på hotell och Berber tält

Långrittet runt Essaouira erbjudar stor variation i landskapet, skiftande skogklädda kullar (skogar av arganier och tuja),
överväxta dalar, klitter och öde sandstränder. Det lovar varierat ridning med mycket tempo på de pigga hingstarne, om man
vil det!
Essaouira är en enastående gammal fiskeby med en särpräglad arkitektur av hamn och befästningsverk men kanske
speciellt på grund av den speciella atmosfär, som man finner i byn. Tidigare regerade piraterna, men nuförtiden är det
konstnärer, målare och musiker från hela världen, och allsköns hantverkare, som skapar byns puls. Det är framför allt
mosaikarbete och smycketillverkning, som hantverkarna frossar i. Vi rekommenderar att förlänga turen något för att
verkligen uppleva stämningen i byn, kanske göra några fördelaktiga inköp och prova några av de många fina (och billiga)
lokala matställena och restaurangerna.
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Arganier trail - program
Lørdag.
Ankomst till Marrâkech, hämtning på flygplatsen och transport till boende för natten, hotell eller lyx camp.

Söndag till torsdag
Arganier trailen utforskar området omkring Essaouira. Det är omkring 5 timmars ridning varje dag i varierande tempo.
Vi lämnar Essaouira efter att du, med guidens hjälp, har fått din häst och sadlat. Vi rider ner mot stränderna och klitterna vid
kusten och korsar på vår väg flera floddeltan, fält, områden med Arganie träd och kommer in i vilda oförfalskade landskap.
Ridturen går genom en räcka av kullar och dalar, utskurna av regionens floder. I dalarna växer olivträd och oleander.
Vi får också besöka ruiner som daterar sig tillbaka till den portugisiska eran, hälsa på i ett på Arganolie kooperativ ägt av
berber kvinnor och besöka gamla byar byggda av sten. Vid varje dags slut kommer vi och hästarna till tältläger som redan är
uppsatta så vi kan få uppleva livet som nomader.
Det serveras sött eftermiddags te och senare lagar kocken välsmakande marockansk mat över öppen eld. Maten njuter vi i
de fria under stjärnors blinkande på den mörka himlen. Under trygga och behagliga former tillbringar vi natten i ett berbertält.

Fredag.
Sista dagen är vikt för att utforska kustens klitter, fiskebyarna, klipporna och uddarna som sticker ut i havet. Ridningen slutar
på ranchen där vi serveras en god 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 på hotell/lägenhet i Essaouira eller i lyxcamp.

Lørdag.
Hemresa efter frukost - transfer till Marrâkech.
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Arganier trail - turfakta
Turens längd:
Vecka - 6 dagar till häst, 7 nätter.

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

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 erfarna
ryttare. Hästarne är väluppfödda, mycket säkre och har et stabilt temperament.

Ridvana:
3-5. Du skall klara av de tre gångarterna. Vi rider 5-6 timmar per dag, ca 30 km.

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.

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 till Marâkech, alkoholhaltiga drycker, dricks

Turkod:
MA 2102
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Arganier trail - resefakta
Ankomst:
Lørdag eftermiddag.

Avresa:
Lørdag 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 måste du ha en reseförsäkring, som täcker sjukdom, olyckshändelse och hemtransport.

Turkod:
MA 2102

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