Turridning i Cornwall
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Turridning ut från farmen i det vackra Bodmin Moor i Cornwall
Veckovistelse med halvpension
5 dagar till häst med 4-7 timmar i sadeln varje dag
Ridvana: 3-5
Inkvartering i ridcentrets cottage
Hela året

Härlig ridsemester i hjärta av den vackra Bodmin Moor i Cornwall, ett av Englands sista, stora orörda naturområden, beläget
i sydvästra delen av Storbritannien. Det ligger bara omkring ½ timmes körning från de fina sandstränderna på Cornwalls
nordliga kust, från King Arthur's magiska slott vid Tintagel och från det världsberömda Eden Project.
Ridsemester i detta område är verkligen speciellt. Bodmin Moor öppnar sig med mil efter mil av oförstört, öppet landskap.
Ridning längs fina stigar på bra Cob hästar och ponnyer i natursköna omgivningar kryddade med lokaliteter av historiskt och
kulturellt intresse. Några av områdena användes av smugglare och resande så lång tillbaka som till bronsåldern och man
kan se rester från den tidens invånare lite här och där. Mestadels går ridturen genom terräng som bara är tillgänglig från
hästryggen, inga två eller fyrhjuliga fordon.
Som gäst på farmen blir du komfortabelt inkvarterad på ridcentrets cottage som är en total renoverad tidigare stallbyggnad.
Alla rum har eget badrum, trägolv, bra sängar och sängkläder, det finns ett fullt utrustat kök och ett rymligt allrum. Det är
normalt inte fler än 6 gäster så servicenivån är hög.
Alla ridresor till England
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Turridning i Cornwall - program
F=Frukost; L=Lunch; M=Middag

Lördag:
Uppsamling på Bodmin Parkway tågstationen eller Newquay Airport, om du har bokat transfer.
Vid ankomsten till ridcentret i hjärtat av Bodmin Moor hälsas du välkommen av dina värdar och inkvarteras i ditt moderna
och komfortabla rum i det ombyggda stallet. Vi får en rundvisning på farmen, träffar hästarna och får en briefing om
programmet för de kommande dagarna. Middag kan intas på den lokala puben, The Old Inn, i St. Breward, skjuts dit finns
såklart.
Inkluderat: Inga måltider

Söndag:
Frukosten fixas i köket innan vi ska ut och rida. Dagen inleds med en timmes instruktion och att hitta den rätta hästen efter
varje ryttares kunskaper och önskemål. Under förmiddagen rider vi runt Casehill Common över Casehill och upp till Alex Tor
varifrån man kan se kusten en klar dag. Vi återvänder till ridcentret för lunch. Eftermidagens ritt går runt Ivy Common och
Candra, "Poldark Country" - en tur på 2-3 timmar.
Senare transporteras vi till St Mabyn Inn, en lokal pub där det serveras traditionell engelsk mat baserat på lokala råvaror.
Inkluderat: F, L

Måndag:
Efter en rejält frukost rider vi ut, genom Ladydown Common, över den steniga omgivningen runt Casehill, till Alex Tor. Ritten
går vidare över Camperdown till Stannon, över en gammal bro sedan längs den gamla diligensvägen till Watergate. Härifrån
tar vi en sidväg i riktning mot Roughtor, klättrar upp, förbi boplatser från den yngre stenåldern, upp på ”ryggen” av Roughtor.
Med Showery Tor på vår vänstra sida har vi full utsikt till Brown Billy, som är den högsta punkten i Cornwall. På vår väg
tillbaka passerar vi ytterligare några rester av gamla boplatser. Efter 3-4 timmars ridning är vi tillbaka på ridcentret för en lätt
lunch. Under eftermiddagen åker vi till närliggande Port Isaac som är spelplats för en berömd engelsk TV-serie, Doc Martin.
Port Isaac är en målerisk by fylld av tea shops, butiker med antikviteter och har en typisk fiskehamn. Njut av en god middag
på en av de lokala restaurangerna med utsikt över hamnen!
Inkluderat: F, L

Tisdag:
Efter frukosten ska vi rida ut på en tur i en annan riktnig. Ridturen går längs Woodland trailen som löper genom de
skogsklädda dalarna vid Camel river. Vi rider upp till Helland bron innan vi vänder tillbaka genom Helligan skogen. Vid
Blisland Pub stannar vi för att äta lunch medan hästarna betar på en av de få "village greens" i Cornwall.
Med lunchen i magen sätter vi kurs mot Pendrift och passerar Jubilee Rock där man har markerat alla monarkers
regeringsperioder och jubileer sedan King George genom att hugga in "Coats of Arms" i en mycket stor granitklippa. Vi rider
vidare till Kerrow downs, genom floden vid Delphi bron och hem till farmen. Totalt rider vi 5- 6 timmar. Vi får tid till lite
eftermiddagste och en stunds avslappning innan vi åker till St Mabyn Inn där vi kan köpa vår middag.
Inkluderat: F, L

Onsdag:
I dag rider vi längs "Cream Tea" trailen tvärs över Candra till Alex Tor, varifrån det är en enastående utsikt över
hedlandskapet ända ut till norra Cornwalls kust. Vi rider till Rough Tor som är 1.313fot högt (drygt 400 meter) och den näst
högsta punkten i Cornwall. Ritten fortsätter över Swallow's hill, förbi plantagen vid Davidstow Moor och Crowdy reservoaren
vilken är en av norra Cornwalls viktigaste vatten försörjningsställen. Det är samtidigt hemvist för ett viltreservat
Vi gör ett uppehåll på Roughtor Farm för att njuta av en traditionell Cornish cream tea innan vi rider vidare längs en sidoväg
kantad av sten gärden från bronsåldern. Via en smal slingrande stig kommer vi tillbaka till Newton Common, rider förbi
uråldriga rester av boplatser innan vi är tillbaka till Casehill Downs. Härifrån rider vi hemåt genom ceremoni platser från
yngre sten- och bronsåldern.
Dagens ritt är 5- timmar.
Middag kan idag ätas på på St Tudy Inn, en pub som inte ligger långt iväg.
Inkluderat: F, L
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Torsdag:
Smugglers Trail - efter frukosten rider vi ut till ännu ett avlägset hörn av Bodmin Moor. Vi rider mot Delphy och hittar stigen
mot Manor och Carbaglet.
Sent på förmiddagen återvänder vi till ridcentret och under eftermiddagen åker vi till en av de mest kända och mycket
pittoreska byarna i Cornwall, Fowey (eller en motsvarande traditionell Cornish village). Det finns ett bra urval av pubar och
matställen där man kan äta lunch. Här finns det också många intressanta butiker, caféer och annat trevligt att titta på.
Eftermiddagen är fri för shopping och sightseeing, gå ner till kusten, ta en färja och njut din kvällsmåltid med utsikt över
flodmynningen.
Inkluderat: F

Fredag:
Efter frukost är det tid att ta farväl.
Inkluderat: F
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Turridning i Cornwall - turfakta
Turens längd:
En vecka med 5 dagar på häst, 6 nätter.

Inkvartering:
Du bor i centrets nyrenoverade "cottage" i komfortabla rum med eget badrum. Huset har ett fullt utrustat kök och ett stort
allrum.

Pension:
Halvpension. Frukost i ”cottage ”och lunch på farmen eller i form av picnic. Middagen står du själv för men det arrangeras
gratis transport till/från olika lokala pubar där man kan inta sitt kvällsmål och njuta av publivet.

Ridning:
Du startar med 1 timmes instruktion och test där vi hittar rätt häst för dig, den som passar dina kunskaper och önskemål.
Det rids engelsk ridning.

Hästar:
Cob och cobkorsningar samt ponnyer.

Ridvana:
3-5. Du ska klara de tre gångarterna och orka långa dagar i sadeln.

Guides:
Vi är min 2 och max 7 i gruppen med en bra guide som har god lokalkännedom.

Kläder och utrustning:
Ridhjälm (du kan också låna på ridcentret), ridstövlar, ridbyxor, handskar, regnkläder, en varm tröja, jacka och ett par
bekväma byxor. Adapter behövs till elapparater.

Icke-rytare:
Är mycket välkomna – en god utgångspunkt för alternativa aktiviteter.
Andra aktiviteter:
• Det finns utmärkta shopping möjligheter i omkringliggande städer och många bra pubar.
• Det finns flera bra golfbanor inom kort avstånd.
• Du kan också vandra – det finns många fina vandringsleder runt centret.
• Eller cykla, det finns många fina turer i området
• Cornwalls läcka kust med bra badmöjligheter ligger bara en ½ timmes körning bort

Säsong:
Hela året

Inte inkluderat i priset:
Flyg till London och ev. vidare till Newquay, ev. tåg från London till Bodmin Parkway, transfer till ridcentret, alla middagar,
lunch torsdag, alkoholhaltiga drycker och läskedrycker.

Turkod:
GB 118-01
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Turridning i Cornwall - resefakta
Ankomst:
Lördag efter lunch

Avresa:
Fredag efter frukost

Transport:
Flyg till London. Från London kan du flyga vidare till Newquay (ca. 1 timme), du kan ta tåget från London Heathrow, med
express tåg (ca. 15 min.) till London Paddington och vidare till Bodmin Parkway (omkring 4½ timmar) eller hyra en bil och
köra själv (ca 5 timmar).

Transfer:
Der kan arrangeras transfer från Newquay och Bodmin Parkway Station mot ett merpris (GBP 40 fra Newquay og GBP 30
från Bodmin Parkway St.-2019 priser-betalas lokalt) Beställas vid bokning. Drygt 30 min's bilåkning från båda ställen.

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

Turkod:
GB 118-01

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