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Långritt i Black Mountains
Tempo och bra utmaningar
Vecka med helpension
5 dagar i sadeln
Ridvana: 3-5
Inkvartering i bra rum på farmen

Ridcentret ligger mitt i Wales i Brecon Beacons National Park. De har 65 bra Welsh Cobs från egen avel och har under
många år arrangerat några av Storbritanniens bästa trails i vackra och varierande omgivningar i Wales. Varje dag rider vi ut
från farmen, där du bor under hela vistelsen, vi tar olika stigar upp i Black Mountains och utforskar området.
Dagsritterna ökas dag för dag i längd, tempo och svårighetsgrad med hänsyn tagen till ryttarnas nivå och egenskaper. Målet
är, att du vid veckans slut har fått en riktigt bra ridupplevelse, utmanat dina sinnen, njutit av trevlig samvaro med andra
ryttare och att du känner dig bättre och mer tillitsfull om ryttare.
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Program för Black Mountain Explorer
Fem dagars trail i Black Mountains där utmaningarna och tempot gradvis ökas under veckan. Ritten går genom ett relativt
outforskat område med högt belägna hedar vackert omringade av de pittoreska dalarna Wye och Usk. Området är ett av de
absolut bästa för cross country ridning i hela Storbritanien.
Varje dag bjuder på en ny tur på mellan 13km och 29km. Vi stannar för att äta lunch på charmiga bykrogar vi hittar på vår
väg. Under veckan får du uppleva ett brett utbud av olika typer av terräng och varierande tempo. På kvällarna har du
möjligheter att få prova olika hästar på farmen om du har mer ridlust kvar.
Efter dagens ridning får du njuta av Marias utmärkta hemlagade mat därefter kan du slappna av framför kaminen eller
besöka den lokala puben.
En av kvällarna äter du middag på en av de lokala krogarna eller restaurangerna (ej inkluderat i priset). Abergavenny har
med rätta kommit med på kartan för sina bra matställen och du kan få hjälp i dit val av dina värdar.
Ankomst är på kvällen då du blir introducerad till de andra övriga deltagarna och guiden vid middagen. Under veckan blir
ritterna gradvis längre, tempot ökar och utmaningarna blir större. Flexibilitet är nyckelordet och guiderna är uppmärksamma
på allt försiggår säkert och att det blir en behaglig och spännande upplevelse för alla. Efter en vecka i Wales känner vi oss
säkra på att du är en mer självsäker och avslappnad ryttare med god kontakt med din häst.
På trailen den 20-26 juli är deltagarna inbjudna till Royal Welsh Agricultural Show. En av de dagarna rider vi på morgonen
och besöker showen på eftermiddagen i Builth Wells. Det påstås att det är den största jordbruksutställning i Europa med
massor av ridaktiviteter och shows. Entrén är ca £ 28, som betalas på plats.
Det är möjligt att förlänga turen hen över helgen. Du rider då fredag och lördag och lämnar söndag efter frukost, eller du tar
fri fredag, rider lördag och söndag med avresa från kl.16.00.
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Black Mountain Explorer - turfakta
Turens längd:
En vecka med 5 dagar i sadeln, 6 nätter.
Det är möjligt att förlänga turen hen över helgen. Du rider då fredag och lördag och lämnar söndag efter frukost, eller du tar
fri fredag (lunch ingår då inte), rider lördag och söndag med avresa från kl 16.00.

Boende:
Du bor på gården i fina dubbelrum med egen toalett och badrum och det finns några få enkelrum. Det finns ett
enkelrumstillägg, men om du är villig att dela rum med någon av samma kön, och en sådan deltagare finns, kommer
enkelrums tillägget att falla bort / återbetalas.

Pension:
Det är en vistelse med helpension, undantaget onsdag kväll då kökspersonalen är fri. Alkoholhaltiga drycker ingår inte i
priset men du är välkommen att själv ta med vin och öl att njuta till maten. Under luncherna på de lokala pubarna står du
själv för dryckerna.
Torsdagskvällen ger möjlighet att utforska några av de restauranger och pubar som finns i närheten. Vill du ha tips om
vilken restaurang du ska välja hjälper våra värdar gärna till.

Ridning:
Vi rider engelsk ridning med engelska sadlar och träns.

Hästar:
Det finns fler än 60 Welsh Cobs från egen avel på centret. Hästarna är vältränade med ett bra temperament och är
dessutom speciellt väl ägnade för cross country ridning.

Ridvana:
Nivå 3 eller bättre. Du ska vara komfortabel i de tre gångarterna och du ska kunna klara långa dagar i sadeln.

Viktgräns:
Du får max väga 90 kg

Guide:
Turerna leds av en mycket kompetent guide som känner både hästar och området väl.

Kläder och utrustning:
Ridhjälm (ev. kan du låna på centret), ridstövlar, ridbyxor, handskar, regnkläder, en varm tröja, jacka och ett par bekväma
byxor. Adapter behövs för elapparater.

Säsong:
Varje vecka från mars till slutet av oktober.

Inte inkluderat i priset:
Flyg till London eller Birmingham, vidare transport till ridcentret, möjligen entré till Royal Welsh Agricultural Show, middag
torsdag, alkoholhaltiga drycker och drycker på pubar under turen. Du är förstås välkommen att ta med eget vin och öl.

Turkod:
GB 102-01
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Black Mountain Explorer - resefakta
Transport:
Flyg till London eller Birmingham,

Transfer:
Vidare transport från London eller Birmingham i hyrd bil eller med tåg eller buss.
Det är goda förbindelser (National Express Coaches) från London Heathrow till Chepstow, där du blir hämtad av
representanter från ridcentret. Priset (2018) är omkring 40£ för bussbiljetten t/r och transfer från och till Chepstow kostar ca
140£ per bil t/r och tar runt 1 timme
Tåg från London Paddington via Newport till Abergavenny. Turen kan gå på 2½-3 timmar
Det är bara 20min med taxi Abergavenny till ridcentret (30-35£).
Hyrd bil- du får utförliga körhänvisningar med din voucher.

Ankomst:
Du anländer lördag efter kl 17. Middag serveras vid kl. 20.

Avresa:
Fredag efter frukosten. Uppehållet kan förlängas med en weekend med ridning och då är avresa söndag efter frukost eller
söndag runt. 16

Försäkring:
Vi rekommenderar avbeställningskydd som också skyddar dig i händelse av tillfällig sjukdom och olycka som medför att du
inte kan rida. Du behöver ha det blå EU sjukförsäkringskortet eller ännu bättre en reseförsäkring som täcker sjukdom,
olycka och hemtransport.

Turkod:
GB 102-01

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