Lyxhelg i Lazio

•
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Turridning i vacker natur kring Farnesiana
Fredag kväll till söndag med en hel riddag lördag
Kullinariske upplevelser
Lämplig även för icke ryttare
Ridvana: 3-5
Lyxig boende på agriturismo i trevliga rum

En härlig helg med ridning för både erfarna och oerfarna ryttare.
Du kommar att spendera en hel lördag i det gröna och vackra Medelhavs landskap, omväxlande med passager av platser
av historiskt och kulturellt intresse i området kring Farnesiana. Och som grädde på moset blir dina smaklökar bortskämda
med utsökt italiensk mat tilberedt av lokala produkter och specialiteter.
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Program för lyxhelg i Lazio
Dag 1.
Ankomst till Agriturismo. Inkvartering och utsökt middag på gårdshotellets fina restaurang

Dag 2.
Efter frukost sadlar vi upp och ridar ut längs aquaducten, som byggdes av kejsar Trajan. Vi följer aquaducten till stan
Allumiere, som ligger i en naturpark i Tolfa bergen. Dagen erbjuder gott om fantastiska utsiktar utöver gröna berg, frodiga
dalar med bäckar och glittrande azurblåt hav. Vid lunchtid kommer vi fram till den gamla byn Farnesiana, som går tillbaka till
1591 och inrymmer den neo-gotiska kyrkan Santa Maria della Farnesina, byggd kring 1836, Restaurangen där vi skall äta
vår lunch, är byggt i en gammal ladugård som användes för spannmålslagring till gruvarbetare som grävde aluminium ur
bergen. Lunch är en överdådig buffé med grönsaker, kött och ost som produceras på lokala gårdar och du kan välja mellan
tre varmrätter med pasta och kött. Lunchen ingår inte i priset.
Efter lunch rider vi tillbaka genom vacker Medelhavs natur till gårdshotellet. Det serveras en läcker middag i agriturismoens
restaurang

Dag 3.
Avresa efter frukost.
Obs: Programmet kan ändras till följd av lokala förhållanden, t.ex. vädret.
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Lyxhelg i Lazio - turfakta
Vistelsens längd:
En dag till häst, 2 nätter. Vi rider ca 5-6 timmar lördagen.

Boende:
Du bor på Agriturismo i trevliga rum. Det finns totalt sju dubbelrum i en smakfull huvudbyggnad. Samtliga rum har egen
ingång och utsikt över det vackra landskapet och är självklart utrustade med badrum och toalett. Gårdshotellet ligger högt
(130 meter över havet) med en fantastisk 360-graders utsikt. Du ser ut över öppna marker, stora skogar, Tolfabergen och i
horisonten det Tyrrenska havet. Gårdshotellet är ett levande lantbruk med olivlundar, frukt- och grönsaksodlingar och
sädesfält och du får gott om tillfällen att provsmaka hotellets många fina produkter.

Pension:
Middag fredag och lördag, frukost lördag och söndag. Lunch ingår inte.
Turen är något av en kulinarisk resa där du njuter av det fina italienska köket med goda lokala råvaror. Frukost och middag
intas i gårdshotellets egen trevliga restaurang. Drycker ingår inte i priset, men kan självklart köpas till ett rimligt pris.

Hästar:
Vi rider på säkra och stabila Maremmahästar och arabkorsningar. Ridstilen är western/butteri med enhandsfattning och
Maremmasadlar.

Ridvana:
Minst 3. Du ska klara av att tillbringa 6-8 timmar i sadeln.

Grupp och guide:
Vi är minst 2 och högst 6 ryttare med en duktig, engelsktalande guide

Kläder och utrustning:
Ridstövlar med klack eller ridskor/vandringsskor ev. med tillhörande short chaps, regnkläder, ridbyxor eller byxor utan
sömmar på insidan av benet. Ta med egen ridhjälm eller hat.

Icke ryttare:
Weekend är lämplig även för icke ryttare. Det finns alternative aktiviteter på gårdshotellet (vandring, mountainbike,
swimmingpool). Lunch ingår inte i priset för icke ryttare.

Ingår inte i priset:
Transport till ridstället, lunch lördag, drycker, dricks

Turkod:
IT 8602
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Lyxhelg i Lazio - resefakta
Transport:
Flyg till Rom. Det är 80 km mellan Rom och gården och enklast är att ta tåget till Civitavecchia där du sedan hämtas (pris 25
€ per bil varje väg att betala på plats). Avgång från Roma Termini varje 20. minut.

Transfer:
Transfer från stationen i Civitavecchia kan ordnas. Priset är cirka 25 € per bil varje väg att betala på plats. Upphämtning kl.
17 om inte annat avtal har gjorts. Retur transfer avtalas på plats.
Du kan också boka transfer från Rom Fiumicino flygplatsen (ca 50 min, pris 125 € per bil varje väg) eller Rom Ciampino
flygplatsen(ca 75 min, pris 150 € per bil varje väg).

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:
IT 8602

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

13-07-2020

Hippo Tours Aps • Stengårdsalle 17 • DK-3480 Fredensborg • CVR-nr.: 29913838
Telefon: 046 288 0466 • E-mail: info@hippotours.se • Web: www.hippotours.se

4/4

