Kort ranch semester i Colorado
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Western ridning
Autentisk, arbetande ranch för nötkreatur och bison
4 eller 5 dagar
Riderfarenhet: 3-5
Alternativa aktiviteter
4 stjärnig inkvartering - den gamla huvudbyggnaden är läckert moderniserad.
Hit kan du komma från mars till slutet av oktober.

Ranchen är på 103.000 tunnland, här bedrivs uppfödning av nötkreatur och bison. Den är belägen den östliga delen av San
Luis dalen i södra Colorado. Ägorna gränsar upp mot Great Sand Dunes National Park som är den senast tillkomna
nationalparken i USA.
Högplatåer med gräs, öken, alpina skogar, våtmarker, USA’s största sanddyner, bäckar, åar och frodiga ängar - ett i
sanning både sceniskt spännande och biotopiskt skiftande landskap, unikt i USA.
Ranchen är en arbetande boskaps ranch som också tar emot gäster som kan delta i ranchens arbete med boskapen och
roa sig med att studera den stora bisonflocken som lever fritt i området.
Ranchens uppgift är att upprätthålla och bevara den biologiska mångfalden i detta spännande område samt att hålla gamla
traditioner runt boskapsdrift "the western way" vid liv.
Du som gäst får en helt unik vecka, dels prova livet som arbetande cowboy, dels som ryttare i helt fantastiska omgivningar.
Vistelsen här är en "once-in-a-lifetime" upplevelse.
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Kort ranch semester - program
Ranchen erbjuder ett omfattande program till sina gäster där du upplever livet på en arbetande ranch samtidigt som du kan
njuta av livet med lyxiga bekvämligheter och gourmet mat.
Du blir inkvarterad komfortabelt i den historiska ranchens huvudbyggnad. Här vaknar du till varm frukostmat serverad den
gamla matsalen. Härligt! Så är du klar för morgonens strapatser på hästryggen.
Rid aktiviteterna kan handla om arbete med boskap, flytta kreatur, utforska den omgivande San Luis dalen, våga sig in det
närliggande Great Sand Dunes National Park eller delta i en av de speciellt arrangerade "overnight pack trips" in i Sangre
de Cristo Mountains.
Spännande ridning bland de mer än 2000 bison som lever fritt på de stora gräsmarkerna.
Massor av ridning efter egen önskan då du kan du prova dina horsemanship talanger på en autentisk ranch. Få smuts på
händerna genom att delta i de dagliga rutinerna på ranchen. Var med då boskap flyttas, delta i det vardagliga pysslet och lär
dig om holistiska ranching principer.
Du kan också delta i workshops som varierar med årstiden. Det är speciella veckor för brännmärkning av kalvar på våren,
turer med packning upp bergen och det ges också konst workshops.
Utforska Great Sand Dunes National Park från hästryggen. Det är de största sanddynerna i USA och utgör en enastående
syn.
Andra aktiviteter inkluderar vandringar ut i naturen med guide, flugfiske i de lokala bäckarna, fågel- och viltskådning, geologi
turer m.m.
Önskar du delta i arbetet på ranchen är du välkommen att arbeta sida vid sida med ranchens wranglers i de löpande
sysslorna.
Kanske vill du må väl och slappna av med skön massage eller yoga som finns tillgängligt hela vistelsen.
Hela veckan igenom får du en god känsla av livet på en arbetande ranch och för det enastående projektet de har igång här i
södra Colorado.
Varje kväll avslutas med en läcker gourmet måltid serverad i en trevlig och informell atmosfär i den gamla matsalen
huvudbyggnaden. Maten är väl tillagad och primärt baserat på egna ekologiska produkter varför den naturligtvis är präglad
av riktigt gott och mört oxkött och bisonstek. Mike Rosenberg är kökschef, han har tidigare arbetat för Carnegie familjen och
stått för John Kennedy Jr's bröllopsmiddag. Du kan naturligtvis också få vegetarisk mat om du önskar – lämna besked om
det vid bokningen.
Obs! Var uppmärksam på att det inte är ridning på söndagar. Det är hästars och wranglers fridag.
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Ranch i Colorado - turfakta
Vistelsens längd:
3 eller 4 nätter. Ankomst torsdagar och söndagar. Observera att man inte rider på ankomstdagen och om söndagar, som är
hästars och wranglers vilodag.

Boende:
Ranchen erbjuder 4-stjärnigt boende med många gemensamma faciliteter. Rummen är inredda i den historiska
huvudbyggnaden och är både bekväma och mysiga.

Pension:
Helpension - verkligen läcker amerikansk mat baserad på ranchens egna ekologiska produkter, inklusive grönsaker, nötkött
och bison. Lunch är en "sack lunch" (matlåda) som du kan ta med ut till dagens aktiviteter. Vatten, te och kaffe ingår i priset.
Övriga drycker betalas separat.

Hästar:
Ranchen är en av de största i Colorado och har många hästar. De flesta hästar är Quarters som är lugna, stabila och
pålitliga amerikanska cowboyhästar, vana vid terrängen, värmen och som älskar att driva boskap.

Ridvana:
Alla nivåer. Du sätter själv samman ditt program efter dina förkunskaper och din kondition.

Guide:
Du guidas på turerna av duktiga wranglers som hjälper dig med både häst och ridning.

Klädsel och utrustning:
Sedvanlig ridutrustning, ridstövlar, rid- eller vandringsskor, half chaps rekommenderas, kamera, kikare, läppbalsam, solkräm
och solblockerare, långärmad skjorta eller t-shirt, solhatt med ordentligt brätte som stannar på huvudet, handduk till skydd
mot dammet under vissa perioder, varma kläder (höst och vinter) .Du måste ta med egen hjälm, som inte kan hyras eller
lånas på ranchen.

Andra aktiviteter:
Fotosafari efter älg, prärievarg och flyttfåglar, sanddyner och Sangre de Cristo Mountains *, fågelskådning i en av de
viktigaste vägarna för flyttfåglar, vandra upp till en fjällsjö. avslappnande massage *, camp-out mellan bison på Medano *,
heldags flugfiske tur på Conejos River med instruktör *, forsränning på floden Arkansas *.
* Markerade aktiviteter kostar lite extra och måste bokas i förväg på plats

Vädret:
Trevligt subtropiskt klimat i södra Colorado. Det är varmt under sommarmånaderna, från 25 till 35 grader under dagen 12-17
på natten. Luftfuktigheten är ganska låg, och det är därför rimligt uthärdligt värme på sommaren. Vintrarna är milda med ca
0-10 grader under dagen och ofta frysa på natten. Solen skiner mycket och det finns inte mycket regn.

Dricks:
Det är vanligt att ge dricks i USA och det ger garanterat god service. Du bör räkna med att tippa ca 10-15% av priset

Ingår inte i priset:
Flyg till Denver eller Colorado Springs, transfer/transport vidare till ranchen, drycker utom vatten, mjölk, te och kaffe
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Turkod:
US 9602

Bilder av boendet
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Ranch i Colorado - resefakta
Ankomst:
Ankomst torsdag eller söndag - check in från kl 14 till 17. Middag serveras kl.18:30. Du rider inte på ankomstdagen och på
söndagen, som är hästarnas vilodag

Avresa:
Check out senast kl 10 på förmiddagen.

Transport:
Flyg till Denver eller Colorado Springs och möjligen vidare till Alamosa. Det är 4 timmars bilfärd från både Denver och
Colorado Springs till ranchen, ½ timme från Alamosa

Transfer:
Det kan ordnas transfer från flygplatsen i Alamosa, som kostar $ 100 per bil t/r och betalas på plats.
Det är ofta lättare att hyra en bil och köra själv. Du får detaljerad vägbeskrivning med dina resehandlingar. Det är ganska
billigt att hyra bil i USA

Visum:
Tull- och gränsmyndigheterna i USA har tagit i bruk ett elektroniskt system, Electronic System for Travel Authorization
(ESTA), för att på förhand ge sitt godkännande för inresa till USA till passagerare som reser utan visum från länder som
ingår i det s.k. Visa Waiver programmet, däribland Sverige. ESTA-godkännandet är obligatoriskt för alla. Myndigheterna
rekommenderar att ESTA-ansökan inlämnas senast 72 timmar före avresa. En godkänd ansökan gäller två år eller tills
passet går ut, om det sker tidigare. Under den tiden kan du resa till USA flera gånger utan att behöva göra en ny ansökan.
Länk till ESTA ansökan

Vaccination:
Vaccinationer behövs inte för resor till USA.

Försäkring:
Vi rekommenderar avbeställningsförsäkring, som skyddar dig vid sjukdom och olycksfall, som medför att du inte kan rida.
Dessutom måste du ha en sjukförsäkring, som täcker sjukdom, olyckshändelse och hemtransport.

Turkod:
US 9602

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