Weekend i Cornwall

•
•
•
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•
•

Turridning i det vackra Bodmin Moor i Cornwall
Tre dagar och två nätter med halvpension
Två dagar till häst med 2-4 timmar i sadeln varje dag
Ridvana: 3-5
Inkvartering i ridcentrets stuga
Hela året utom juli och augusti

Ridhelg i hjärtat 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.
I paketet ingår två dagars ridning, 2-4 timmar varje dag, beroende på dina önskemål och förmågor på hästryggen. Du får ett
kort introduktionsritt, med information om hästarna, ridcentret och ridstilen, och guiden har en möjlighet att bedöma dina
färdigheter för att bäst kunna välja en häst för dig. Som gäst på farmen blir du komfortabelt inkvarterad 2 nätter på
ridcentrets stuga, det är en helt nyrenoverad tidigare stallbygnad. Alla rum har eget badrum, trägolv, bekväma sängar med
sängkläder och stugan är utrustad med ett fullt utrustat kök och ett rymligt allrum. Det är vanligtvis inte mer än 6 gäster, så
servicenivån är höga. Du får halvpension med en god engelsk frukost, lunch på gården eller på turen i form av picknick.
Middagen står du själv för men det arrangeras transport till olika lokala pubar där man kan inta sitt kvällsmål och njuta av
publivet. Du kan också välja att själva laga din middag i stugans goda och välutrustade kök.
Alle ridresor till England
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Weekend i Cornwall
Exempel på weekendprogram
F=Frukost; L=Lunch; M=Middag

Fredag:
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

Lørdag:
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 t.ex. runt Casehill Common över Casehill och upp till
Alex Tor varifrån man kan se kusten en klar dag. Vi återvänder till ridcentret för lunch.
På kvällen transporteras vi till en lokal pub där det serveras traditionell engelsk mat baserat på lokala råvaror.
Inkluderat: F, L

Søndag:
Efter en rejäl frukost rider vi ut, t.ex. 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. Efter lunch är det avresa
Inkluderat: F, L
Obs. Programmet är bara ett exempel. Det aktuelle programmet beror på gästernas önskemål och förmåga i sadeln, och på
lokala förhållanden som väder och tillgänglighet
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Weekend i Cornwall - turfakta
Turens längd:
Två dagar i sadeln (2-4 timmar varje dag), två nätter.

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

Pension:
Halvpension. Frukost i stugan 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

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 utom juli och augusti

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

Turkod:
GB 118-02
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Weekend i Cornwall - resefakta
Ankomst:
Fredag efter lunch (andra ankomst dagar kan väljas, dock minst 2 personer) Rekommenderad ankomst emellan 13.30 og
16, var det bjuds på "Welcome Tea" kl. 16.30 - iövrigt går det att ankomma enligt avtal.

Avresa:
Söndag efter lunch

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 118-02

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