Ronda trailen
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Långritt för vana ryttare
Moderat tempo i utmanende terräng
Galopper vid stranden i Zahara
Veckotur med helpension
6 dagar på häst
Ridvana: 4-5
Gratisdag - om du är kund på ranchen för första gången.
Boende på gården och hoteller

Turen börjar i den gamla byn Ronda, som ligger på en högslätt i bergen och är välkänd för sin gamla romerska viadukt och
Spaniens äldsta tjurfäktningsarena. Turen går vidare till Atlantkusten genom omväxlande landskap. Du rider genom 3
nationalparker, tvärs över Sierra de Aljibe och vidsträckta hedar med hjordar av vildboskap innan du kommer till de ändlösa
sandstränderna vid Atlantkusten. Turen är avsedd för tränade ryttare, då färden genom bergen är utmanande och tempot på
stranden är oftast ganska högt. Totalt sitter vi upp till 9 timmar i sadeln varje dag.
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Program för Ronda trail
Turen börjar i den vackra byn Ronda, som ligger på en platå på 2250 fots höjd. Den är känd för sin viadukt, som förbinder
de två delarna av byn över en djup ravin. Byns pittoreska alléer och den äldsta tjurfäktningsarenan i Spanien har inspirerat
otaliga författare, bland andra Hemmingway.

Söndag:
Ankomst till flygplatsen i Malaga och transfer till ranchen, där du inkvarteras i läckert rum.

Måndag:
Transfer till Ronda. På turens första dag rider du genom djupa raviner, som bara är framkomliga via åsnestigar, som
fortfarande används av smugglare. Cortes de la Frontera är en av de typiska vita landsortsbyar, som gett hela regionen
dess smeknamn "Pueblos Blancos" - vita byar. Tiden verkar stå stilla när du rider in i den här byn på kvällen. Vi övernattar
på pensionat.

Tisdag:
Efter färden ner längs sluttningarna till de vita byarna kommer du till naturparken Cortes de la Frontera. Mjuka, sviktande
skogsstigar ersätts av boskaps- och åsnestigar. Slänterna är täckta av barrskog och korkek, som du sakta rör dig igenom
ned mot slätten. Vid Diego Duro, gränsen mellan provinserna Malaga och Cadiz, övernattar hästarna medan du körs i bil till
Alcala de los Gazules. Det centrala torget i byn är den plats där folk träffas - särskilt sent på kvällen efter den sena spanska
middagen. Torget är omgivet av ett tiotal pubar och på säkert avstånd från kyrkan - och byns invånare passerar platsen
minst en gång om dagen. Alcala är en av få kvarvarande typiska andalusiska landsortsbyar. Det finns till och med en
sadelmakare i byn, som nog är värd ett besök.

Onsdag:
Sista delen av turen genom bergen. Du har förmodligen redan beundrat den säkerhet, varmed din kompanjon har klarat
utmaningarna i de lite otillgängliga bergen. Nu rider du genom naturparkerna Aljibe och Alcornocales, som är mycket rika på
vilt och som etablerats för att underhålla spaniorernas passion för jakt. Bilar är inte tillåtna i parkerna och du tar därför själv
med dagens picknick i sadelväskorna. På eftermiddagen rider du över mjuka kullar på stigar, som omgärdas av levande
murar av kaktus, över vida ängar och fält av solrosor. Hästarna utfodras och övernattar i Patrite nära Alcala, du körs till
hotellet i byn.

Torsdag:
Boskaps- och hästuppfödarnas jättestora gårdar ligger i en triangel mellan Alcala, Jerez och kusten. Du rider tvärs över
stora hedar med betande "fighting bulls" och kor med sina kalvar. Särskilt våren är betagande i denna region, då ängarna är
täckta av en färgsprakande matta av vilda blommor mot en grönskande bakgrund. Senare på sommaren tecknar det hela en
mer avsvedd bild, när den starka solen och bristen på regn har gjort sig gällande. På turen möter du säkerligen "Vaqueros",
de spanska cowboys, som tillbringar dagarna till häst med att hålla styr på de stora kreaturshjordarna. Vi äter lunch i en
"Venta", en typisk lantrestaurang, precis nedanför det gamla mauriska fortet Medina-Sidona. Vi rider vidare på breda
sandstigar och kreatursstigen "Paquiri", uppkallad efter en berömd matador, mot Los Naveros, där hästarna ska övernatta.
Du körs till Zahara de los Atunes vid Atlantkusten. Följande nätter tillbringas på ett hotell, som ligger ända nere vid vattnet du kan ta ett dopp i havet eller i hotellets swimmingpool.

Fredag:
Efter frukost rider du genom ängar och marker med majs, bönor, bomull och vackra gula solrosor. Följebilen väntar som
vanligt med dagens picknick och i dag behöver vi något stärkande innan eftermiddagens snabba strandritt. Du upptäcker
snart, att du kommit fram till stränderna vid Conil: Hästarna börjar trippa av förväntan över några härliga galopper på denna
helt öde sandstrand. Du upplever några riktigt fina galopper bort över den vita sanden och ut Atlantens härliga blå böljor. Du
rider längs stranden och genom pinjeskogar, förbi Cap Trafalgar, där Lord Nelson utkämpade sitt sista sjöslag, till Caños de
Meca. Du körs tillbaka till hotellet i Zahara. Vid stranden kan du se de små fiskebåtarna, som varje dag förser hotellen med
färsk fisk. Njut några av dessa delikatesser till middag!
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Lördag:
Ännu en dag vid stranden väntar. Först rider du längs sandstigar genom de kustnära barrskogarna och runt fiskebyn
Barbate. Därefter inbjuder en 10 km lång vit sandstrand till fina galopper! Detta område är under militärens styre och det
betyder, att man inte får bygga hotell och att du sällan möter andra än några få lokala fiskare. Med en sista rask galopp
ankommer du till Zahara, varefter veckans vidunderliga ridsemester är slut. Transfer tillbaka till ranchen till avskedsmiddag
och övernattning.

Söndag:
Efter frukost transfer tillbaka till flygplatsen i Malaga kl. 12.
Det kan förekomma ändringar i dagsprogrammet beroende på väder och säsong.
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Ronda trail - turfakta
Turens längd:
7 nätter, 8 dagar, varav 6 till häst. Du rider upp till 9 timmar varje dag.

Gratisdag!
Är du kund på ranchen för första gånge får du en extra dag innan långritten gratis. Det ger dig en chanch att lära lite om
hästarna och ridstilen(vaguero style).

Inkvartering:
Första och sista natt på ranchen i läckert rum, 1 natt på värdshus, 2 på hotell i Alcala och 2 nätter på strandhotell i Zahara.

Pension:
Helpension. Frukost och middag på hotellen, picknick tas ut på trailen av ledsagarbilen.

Hästar:
P.R.E (Pura Raza Espagñola) och Cruzados. PRE-hästarna härstammar från Den Kungliga Ridskolan i Jerez och står
under sträng kontroll. Ranchen har sitt eget avelsprogram och föder i stort sett upp alla sina trail hästar. Det finns totalt ca
250 hästar på ranchen - de får gå fritt i stora flockar tills de är cirka 4 år gamla, varefter de långsamt tas in och lärs upp till
ranchens olika ridprogram. Detta ger starka och robusta hästar med bra och stabilt temperament - och det finns många att
välja bland!

Ridvana:
4-5. Du skall vara van ryttare och ha god kondition. Vi rider upp till 9 timmar varje dag och en stor del av rutten är ganska
krävande bergsritt och på stranden får du möjlighet till några goda, långa galopper. Vi rider i den spanska Vaquerostilen, en
avslappad form av westernridning (spansk westernstil) och vi rider antingen i skritt eller galopp - ingen trav. Du får väga max
95 kg.

Grupp och guide:
Grupperna är vanligen på 8-10 ryttare med en bra, kompetent guide.

Bagage:
Bagaget transporteras med bil mellan de olika övernattningsplatserna.

Klädsel och utrustning:
Ridbyxor, hjälm, ridstövlar eller -skor med chaps, regnkläder och varma kläder. Glöm inte solkräm, även på vintern kan
solen ta hårt.

Ingår inte i priset:
Flyg till Malaga, drycker utom bordsvin och vatten till lunch och middag, drycker och snacks mellan måltiderna

Turkod:
ES 3102
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Ronda trailen - resefakta
Ankomst:
Söndag.

Avresa:
Söndag.

Transport:
Malaga är närmaste flygplats, endast ½ timmes färd från Ranchen.

Transfer:
Det finns gratis transfer från flygplatsen till ranchen varje dag på följande klockslag: 12.30 och 19.30. Returtransfer 12.00
och 19.00. Anländer du utanför de normala transfer tiderna kan du beställa special transfer till ett pris på 30€ per väg pr. bil ,
betalas på plats.

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

Turkod:
ES 3102

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