Trail och turridning i Toscana

Kombination av turridning runt ridcenter i centrala Toscana och en tredagars trail genom trakterna, där de gamla etruskerna
levde. En trevlig semester på pigga hästar och med gott boende
•
•
•
•
•
•

Turridning från ridcentret
3 dagars trail i gamla Etrurien
Vecka med helpension
6 dagar i sadeln (2-6 timmar)
Ridvana: 3-5
Bra inkvartering på gårdshoteller - agriturismo

Tre dagar med bra turridning från ridcentret på pigga hästar. Sedan tre dagars mini trail där du utforskar de gamla
etruskernas vägar och stigar. Etruskerna befolkade Italien, särskilt Toscana, långt före romarriket.
Varierad ridning i växlande terräng i vacker, vacker natur. Du bor bekvämt och bra i dubbel- eller enkelrum på ridcentret och
gårdarna vi besöker på trailen. Maten är typisk italiensk och mycket välsmakande.
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Trail och turridning - program
Lördag:
Ankomst och inkvartering på ett av gårdens fina gästrum. På kvällen får du möta guiden och de övriga gästerna för att höra
lite om turen, de kommande dagarna och för att lära känna varandra.

Söndag:
Två timmar i sadeln på morgonen runt i skogarna och kullarna som omger ridcentret. Du får lära din häst att känna och bli
förtrogen med ridstilen. Eftermiddagen är fri och du kan utforska trakterna runt ridcentret eller koppla av i trädgården.

Måndag:
Igen två timmar i sadlen, där vi rider andra vägar och stigar ut från ridcentret

Tisdag:
Återigen två timmars turridning. Sen väljar vi hästar för minitrailen och förbereder vår utrustning för morgondagens trail

Onsdag till fredag:
På tre dagars trailen rider vi genom bokskog, etruskiska nekropoler, etruskiska vägar "Vie Cave", som är uthuggna i
klipporna för mer än 2000 år sedan, gamla etruskiska byar, kullar och vackert landskap. Tre dagar fyllda med upplevelser
och ridit i varierande tempo. Mot kvällen på fredag kommer vi tillbaka till ridcenteret. Under kvällen får vi njuta av en läcker
avskedsmiddag.

Lördag:
Efter frukosten är det avresa.
Obs! Programmet kan ändras till följd av lokala förhållanden, exempelvis vädret.
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Trail och turridning - turfakta
Turens längd:
En vecka med 6 dagar i sadeln, 7 nätter.

Boende:
På gårdshotell - agriturismo - i mysiga och rymliga dubbelrum. Hotellen är speciellt utvalda för deras kvalitet, deras lokala
stil och för deras mat.

Pension:
Helpension. Frukost, lunch och middag på ridcentret och gårdarna. Lunchen på trailen är en picknick, antingen utkörd av
följebussen eller medtagen i sadelväskorna. Picknicken hålls ungefär halvvägs på dagens tur, oftast på ett ställe med fin
utsikt

Hästar:
Gården har omkring 60 hästar - Maremma (italiensk ras), Haflinger, Paints, Appaloosa, Araber och Arabkorsningar.
Hästarna lever i små flockar på omkring 100 ha betesmark där de är i harmoni med deras naturliga behov av socialisering
och rörelse. Tränaren, Fabio, använder en metod som kallas, Natural Western. Först lärs hästarna att ha tillit till människor,
när tilliten är etablerad lär de sig att perfekt klara de rörelser som de ska utföra på turerna: skritt, trav, galopp, olika
övergångar, hopp över hinder på turen och att korsa vattendrag.

Ridning:
Det är western ridning, en mycket komfortabel och för trails väl ägnad ridform. På en vältränad och lyhörd häst kan du i en
westernsadel njuta av att rida och njuta av omgivningen samtidigt som ekipaget klarar de besvärligare passagerna med
största säkerhet. Att rida i westernsadel kräver ett minimum av ansträngning och resulterar naturligtvis i att du inte känner
dig så utmattad efter en lång dag i sadeln, utan glad och tillfreds!

Ridvana:
min 3. Du ska vara en tränad ryttare och i rimligt god kondition då vi rider 2 – 6 timmar per dag.

Sadlar och träns:
Western sadlar och utrustning.

Grupper och guide:
3-8 ryttare. Det är en engelsktalande guide med på turerna.

Bagage:
På trailen transporteras din bagage mellan de olika logina med gårdens minibuss.

Kläder och utrustning:
Ridstövlar eller ridskor/ vandrarskor med korta chaps, regnkläder, ridbyxor eller byxor utan söm på insidan av benet. Är du
under 18 år, är det obligatoriskt att bära hjälm. Är du äldre, väljer du själv, men det är alltid en bra idé att bära hjälm av
säkerhetsskäll. Ridhjälmar kan lånas på gården

Ingår inte i priset:
Flyg till Rom, eventuell tågresa till Chiusi-Chianciano, transfer från Rom eller Chiusi, alkoholhaltiga drycker, läsk och drycker
utanför måltiderna .
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Turkod:
IT 104-07
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Trail och turridning - resefakta
Ankomst:
Lördag eftermiddag

Avresa:
Lördag förmiddag

Transport:
Flyg till Rom eller Firenze.
Eventuellt. vidare transport med tåg från Rom eller Firenze till Chiusi-Chianciano (knappt 2 timmar).

Transfer:
Der er grupptransfer till och från Chiusi lördag mellan 9:00 och 10:00 och åter lördag mellan 17:30 och 18:30. Turen varar
omkring 1 timme. Transfer kostar 40 € t/r, som betalas lokalt.
Det är på samma vis grupptransfer från Fiumicino och Ciampino flygplatserna i Rom till gården.
Det är hämtning på Ciampino flygplatsen kl 15 och på Fiumicino kl. 16 (2½ timmar). Det är returtransfer med ankomst kl. 12
till Fiumicino och kl. 13 till Ciampino. Pris runt 2500 kronor. per person t/r. Transfer ombeds du att beställa vid bokningen trin 2 i bokningen.

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

Turkod:
IT 104-07

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