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Trail i spåret efter hjälten El Cid
Veckotur med helpension
Santo Domingo de Silos klostret
Cañón de Río Lobos naturparken
6 dagar i sadeln
Ridvana: 3-5
Inkvartering på hotell med god standard

Kastilien är en provins nära Madrid som är en viktig del av Spaniens rötter och historia. Här finns mycket av kastiliansk
kultur. Du får uppleva en spektakulär trail på PRE hästar, spanjorernas stolta och utmärkta springare.
Trailen går genom det historiska Kastilien i spåret efter den berömde El Cid som drevs i exil och kämpade mot den moriska
ockupationsmakten under medeltiden. Landskapet är varierat och vi besöker bland annat ett mycket vackert kloster och
rider genom Cañón de Río Lobos, en 16 km lång, spännande ravin som tillkommit av floden Lobos.
Inkvarteringen är komfortabel på charmerande hotell och standarden på både ridning, måltider samt vin är över
genomsnittet.
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Program för El Cid trailen
Dag 1. Ankomst til Covarrubias
Du anländer till flygplatsen i Madrid från vilken det finns transfer till dit hotell i Covarrubias, där du inkvarteras. Det serveras
en god middag på hotellet då du också får höra historien om den kastilianska hjälten El Cid som levde under medeltiden och
kämpade mot den moriska ockupationsmakten på 900-talet. På denna trail följer vi i hans fotspår och återupplever några av
de dramatiska begivenheterna från den tiden genom att besöka samma byar och kloster som El Cid gjorde i sin exil.

Dag 2. Covarrubias - Covarrubias
Idag startar vårt äventyr! Vi lämnar det vackra Covarrubias vilket var ett av de områden som först blev återerövrat från
Morerna i slutet av 900-talet. Covarrubias är också födelseplats för greven av Castilla, Fernan Gonzales och platsen är känd
som Kastiliens vagga och startplats för det kastilianska språket.
Vi rider till ravinen Urga vid Mataviejas floden. Sent på eftermiddagen vänder vi åter till Covarrubias, där vi serveras en god
middag på hotellet.

Dag 3. Covarrubias - Santo Domingo de Silos
Vi fortsätter på El Cid's förvisningsrutt och passerar floden Arlanza. Turen fortsätter till Retuerta och därefter kommer vi till
Contreras också känd som staden med de hundra fontänerna. Frampå eftermiddagen når vi fram till Santo Domingo de
Silos, en välkänd by med ett romanskt kloster från 1000-talet. Det är ett av de vackraste klostren i Spanien.
Middag och inkvartering ges på Hotel Tres Coronas II eller liknande.

Dag 4. Santo Domingo de Silos - Navas del Pinar
Dagens ridtur startar vi i Santo Domingo de Silos, vi rider genom Alto de Peñacoba, Marmolar och Tierrra de Pinares vilket
betyder pinjeträdens land. Vi kommer till Navas del Pinar som ligger vid ingången till naturparken Cañón de Río Lobos.
Hästarna traskar runt med oss bland pinjelundar och övergivna bergsbyar, där invånarna lämnat och flyttat till stan.
Vi ska bo på Casa Rural La Fuente eller liknande, där vi också äter vår middag.

Dag 5. Navas del Pinar - Casarejos
Vi rider genom den spektakulära Parque Natural Cañón de Río Lobos, ett fredat område och fågelreservat. Turen går
genom en vacker, 16km lång ravin, danad av floden Rio Lobos som löper genom provinserna Burgos och Soria, omgiven av
branta klippor på bägge sidor och känd för sina många popplar. Här finns också många grottor och källor.
På slutet av dagen kommer vi fram till Casarejo i provinsen Soria, där vi också denna natt stannar på Hotel Manrique de lara
eller liknande.

Dag 6. Casarejos - Quintanar de la Sierra
Vi lämnar Cañón del Río Lobos, hästarna går genom pinjeskogarna vid Pino Valsain och kommer fram till Canicosa de la
Sierra og Quintanar de la Sierra i Provinsen Burgos. Vi kommer att besöka Necrópolis de Revenga, där vi hittar spår av de
utdöda dinosaurerna.
Vi övernattar på Pasada las Mayas eller Casa Ramón eller liknande i Quintanar de la Sierra.

Dag 7. Quintanar de la Sierra - Källan till Rio Arlanza
När vi lämnar de vackra bergsbyarna börjar sista dagens ridning genom pinjeskogen på väg mot källan till floden Arlanza,
där vi äter picknick. Efter lunch vänder vi tillbaka till Covarrubias där vi ska bo på Hotel Nuevo Arlanza eller Hotel Doña
Sancha eller liknande.

Dag 8. Avresa
Efter frukost är det transfer tillbaka till flygplatsen i Madrid.
Observera.
Det kan förekomma mindre ändringar i dagsprogrammet avhängigt väder och säsong.
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El Cid trailen - turfakta
Turens längd:
8 dagar, 7 nätter, varav 6 dagar i sadeln.Vi rider 4-6 timmar per dag.

Boende:
Sju nätter på spännande och bra hotell.

Pension:
Helpension. Frukost och middag med bordsvin på hotellet, lunch under ridturerna i form av picnic. Det finns även bordsvin
eller chupito (lokal snaps) till lunchen.

Hästar:
PRE (Pura Raza Española) hästar, bra och säkra. Hästarna är framåt, lyhörda och rids med westernsadlar.

Ridvana:
Min 3. Du ska vara en tränad ryttare i rimligt god kondition då vi rider 4-6 timmar per dag.

Viktgräns:
Du får max väga 100 kg.

Bagage:
Bagaget transporteras med bil mellan de olika övernattningsställena.

Grupper och guide:
Gruppen är på 2-9 ryttare med en bra och kompetent guide.

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 Madrid, alkoholhaltiga drycker och läskedrycker utanför måltiderna.

Turkod:
ES 105-01

31-03-2020

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

3/4

El Cid trailen - resefakta
Ankomst:
Dag 1 sent på dagen.

Avresa:
Dag 8 efter frukost.

Transport:
Madrid är närmsta internationella flygplats.

Transfer:
Det går transfer från Barajas flygplatsen i Madrid kl 17:00. Vid retur ankomst till flygplatsen ca. kl. 12. Flyg kan bokas med
avgång efter kl. 14

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

Turkod:
ES 105-01

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