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Trail längs den berömda Camino de Santiago
Fyra veckoture som täcker El Camino Frances tillsammans
Turerna kan bokas var för sig eller flera tillsammans
Sex dagar i sadeln varje vecka
Spanska hästar med lite arab blod
Ridvana: 3-5
Helpension
Inkvartering på lands hotell av rimlig standard

Vi har organiserat en trail täckende Caminoen från Roncesvalles i Pyrenéerna till Santiago de Compostella. Trailen är
uppdelat och går över 4 veckor i maj och igen i september/oktober - de kan bokas ihop eller du kan boka var och en av de
fyra etapper (eller två eller tre). Rabatt vid bokning av flere trails samma år, se Turfakta. Från hästryggen är turen en
formidabel upplevelse!
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Programmer för Camino de Santiago
Vi har komponerat ett program där man över 4 veckor i maj och igen i september/oktoberrider Camino Frances från
Roncesvalles i Pyrenéerna till Santiago de Compostella. De kan se turbeskrivningen på de fyra turerna nedan:
Camino de Santiago - tur 1
Från Roncesvalles i Pyrenéerna till St.Domingo de la Calzada. Vackra utsikter i Pyrenéerna. I 2020 är det 25 april till 2 maj
och 19-26 september
Camino de Santiago - tur 2
Från St.Domingo de la Calzada till El Burgo Ranero, från frodiga dalar mot Castilla-platån. I 2020 är tiderna 2-9 maj och 26
september till 3 oktober
Camino de Santiago - tur 3
Från El Burgo Ranero till O Cebreiro, från Castiliens sol till Galiciens dimma. I 2020 är det 9-16 maj och 3-10 oktober
Camino de Santiago - tur 4
Den sista turen går från O Cebreiro till Santiago de Compostela, genom galiciska byar och kullar till katedralen i Santiago de
Compostella. I 2020 är det 16-23 maj och 10-17 oktober
Observera.
Det kan förekomma mindre ändringar i dagsprogrammet avhängigt väder och säsong.
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Caminon - turfakta
Turens längd:
Trailen består av 4 separata turer, som kan beställas var för sig eller flera tillsammans. Var och en av de fyra benen är på 8
dagar, 7 nätter, varav 6 i sadeln. Vi rider 4-6 timmar varje dag.

Rabatt:
Om du bokar flera resor tillsammans är det givetvis en rabatt - på 2 resor ger vi 5% rabatt, på 3 resor ger vi 10% rabatt och
på 4 resor ger vi 15% rabatt!

Boende:
Sju nätter varje vecka på 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:
Spanska hästar korsade med lite arab blod, de är bra och säkra. Hästarna är framåt och lyhörda. Man rider i spanska
sadlar.

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 6-9 ryttare med en bra och kompetent guide.

Klädsel och utrustning:
Ridbyxor, hjälm, ridstövlar eller -skor med chaps, regnkläder och varma kläder. Glöm inte solkräm.

Ingår inte i priset:
Flyg till Madrid, alkoholhaltiga drycker och läskedrycker utanför måltiderna.

Turkod:
ES 105-05
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Caminon - resefakta
Ankomst:
Dag 1 med ankomst mitt på dagen. Grupp transfer från flygplatsen i Madrid är kl 15

Avresa:
Dag 8 efter frukost. Med grupptransfer förväntas ankomst till flygplatsen vid 12.00. Du kan därför boka flyg som avgår efter
kl 14

Transport:
Madrid är närmsta internationella flygplats.

Transfer:
Det går transfer från Barajas flygplatsen i Madrid kl 15:00. 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 105-05

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