Weekend Break
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Turridning i Black Mountains
Weekend med helpension
2 dagar i sadeln
Riderfarenhet: 3-5
Inkvartering i bra rum på gården
Hela året

Ridcentret ligger mitt i Wales i Brecon Beacons National Park. 65 bra Welsh cobs från egen avel finns på gården där man
under många år arrangerat några av Storbritanniens bästa trails i vackra och varierande omgivningar i Wales.
Båda dagarna utgår vi ifrån gården där vi bor under weekenden. Vi rider på olika turer uppe i Black Mountains och utforskar
området
Dagsritterna är på 8-15 miles avhängigt gruppens nivå. Du kan förvänta turer i mycket varierad terräng, i olika tempo och
där är fantasiska utsikter att få uppleva.
Vi äter lunch på en lokal pub vi passerar på vägen.
Efter en hel dag i sadeln har du skaffat dig en god aptit och kommer helt säkert at njuta av den goda hemlagade maten som
bjuds på gården.
Kvällen kan du tillbringa vid kaminen eller om du har energi kvar till mer upplevelser kan du ta en tur till den närmsta puben
för att njuta av en god pint eller flera av den lokala alen.
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Program för Weekend Break
Exempel på program
Programmet kan variera efter ryttarens nivå och lokala förhållanden.

Dag 1:
Du anländer till gården efter kl. 17, installerar dig i ditt rum och sätter dig därefter till bords ca. kl. 20. Vid middagen möter du
turens andra deltagare och Paul, ridcentrets ägare. Paul förhör sig om dina ridkunskaper så att han kan välja en bra häst till
dig. Det finns fler än 60 cobs att välja mellan så säkert har han en som passar just din förmåga och ditt kynne

Dag 2.
Efter en "hearty breakfast" - den ena morgen är den typiskt walesisk, den andra typiskt bayersk (Maria kommer från
Bayern) - ska vi ut och fånga och göra i ordning våra hästar. Du får lite instruktion om hanteringen av just din häst innan vi
rider ut från gården på vår första tur.
Vi rider ner genom dalen. Efter ca 5 miles kommer vi fram till en gästfri bykrog där vi stannar för lunch och kanske en pint av
det lokala ölet.
Under eftermiddagen ska vi klättra upp lite i bergen och du kommer snart att märka att din fyrbenta vän är ganska skicklig
på det här med bergsritt! Högt uppe över trädgränsen är det fantastiska utsikter att njuta av längs vår ridtur genom för
bergen till Brecon Beacons.
Dagens ridning avslutar vi med en skön galopp längs Pengenfford Common.
Hemma på gården igen får vi te och lite senare serverar Maria en av sina underbara hemlagade middagar.

Dag 3.
Dagen ritt är designad lite mer krävande och vi ska rida ca 16 miles. Frekventa galopper gör tiden och vägen kort till vårt
första stopp, ännu en gästfri pub där vi äter vår lunch. Efter lunchen vänder vi hemåt igen på andra stigar och en sväng upp
i bergen.
Tillbaka på gården igen är det tid att ta avsked av din häst. Du får njuta en god kopp te innan din avresa som du kan
förvänta blir vid kl. 17. Vi tror att du nu är fysiskt trött och mentalt förfriskad efter en härlig häst weekend!
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Weekend Break - turfakta
Turens längd:
En weekend med 2 dagar i sadeln, 2 nätter.

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. 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.

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.

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:
Året runt.

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

Turkod:
GB 102-04
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Weekend Break - 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 fredag efter kl 17. Middag serveras vid kl. 20

Avresa:
Söndag runt kl 17.

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 102-04

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