Baskien och Atlanten
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Fyra dagar i det vilda Baskien i Pyrenéerna
Två dagars läcker strandritt i skogen och på Atlantkusten
Vecka med helpension
6 dagar i sadeln
Ridvana: 3-5
Inkvartering på hotell och pensionat

En njutbar trail med massor av spännande scenerier över vilda dalar inramade av rejäla bergstoppar där örnar och gamar
härskar.
Fyra dagar långt bort från civilisationen, där vi kommer tätt på Baskiens vildhäst flockar, le Pottock, skyddade av stolta och
modiga hingstar. Andra dagar då vi går på upptäcktsfärd bland Baskiens spännande kultur och människor.
Det är en trail med massor av spännande och bra ridning, vilken kräver sin ryttare. Vi sitter i sadeln 6-7 timmar varje dag
och rider genom varierad och krävande terräng. Ritten går i trav och galopp där möjlighet ges i terrängen men det finns
också mer svåra passager där tempot är skritt, samt då och då ganska korta sträckor till fots. Du behöver vara sadelfast i
alla gångarter och i god kondition för att få fullt utbyte av turen.
Hästarna är i god form, framåt och säkra på foten i den ojämna terrängen, de är en njutning att rida
Alla redresor til Frankrike
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Baskien trailen - program
Dag 1. Ankomst
Transfer från Bordeaux och ankomst till Saint Etienne de Baïgorry med inkvartering på 3 stjärnigt hotell. Besök i den
berömda gamla staden Saint Jean Pied-de-Port. Gemensam middag (inte inkluderad i priset) på en restaurant mitt i stadens
historiska del och därefter övernattning på hotell i staden.

Dag 2. Saint Jean Pied-de-Port eller Saint Etienne de Baïgorry (beroende på väder) till
Banca.
Vi startar kl. 10:00 och dagens mål är att komma till toppen av Monhoa berget för att njuta av en 360 graders utsikt ut över
Baskien och över dalen Aldudes.
Övernattning i Banca på B&B Gite Espila.

Dag 3. Banca - Urepel - Aldudes.
Vi rider ut kl. 10 längs bergsryggen mellan Spanien och Frankrig, passerar Lindus med ännu en anslående 360 graders
utsikt ut över omgivningarna: Quint området och Spanien. Dagen slutar i Urepel, en pittoresk by i Aldude dalen.
Övernattning på hotell Erreguina.

Dag 4. Aldudes - Banca.
Iväg kl. 10:30 med tid till att utforska det traditionella baskiska livet i dalen. Vi äter lunch och provsmakar de lokala
produkterna och det lokala vinet. Efter lunchen beger vi oss upp längs berget Harguibel på den spanska sidan. Ritten går
genom en gammal, orörd spansk skog - ett oförglömligt ögonblick!
Vi tillbringar även denna natt på hotell Erreguina. En god middag, då vi serveras öring, nyfångad i Banca Valley floden
avrundar dagen.

Dag 5. Banca - Ispeguy pass - Erratzu . Mimizan
Idag startar vi kl. 10 och rider upp på berget till passet Elhorrieta, som vi passerar. Målet är "Kromlech", berömda
förhistoriska gravar och ännu en betagande panorama vy ut över dalarna, över havet och till Spanien. Hästarna tar oss ner
igen mot passet Ispéguy. Vi äter lunch på en typisk spansk restaurant. Eftermiddagens ridning är en spännande tur nerför
berget på stigar som smugglare använde i för länge sedan svunnen tid, ner mot byn Erratzu. Vi rider genom vackert
landskap och genom staden på hästryggen. Hästarna sättas på truck och vi åker minibus ut till kusten vid Atlanten, till
Mimizan. Middag äter vi på vägen tillbaka mot Mimizan, där vi ska tillbringa de tre kommande nätterna på gårdens Guest
House(gite), vilket är nybyggt och utrustat med en uppvärmd swimming pool.

Dag 6 och 7. Lesperon - Contis
Turens rytm skiftar, det är dags för snabba och långa galopper i Europas största skog. 2 dagars ridning, med massor av
sköna utsikter, till en av de vackraste stränderna i Frankrike. Det finns också tid till några heta galopper i den vita sanden på
Aquitaine kusten.
Om tidvattnet tillåter slutar vi på lördag eftermiddag och kväll med ett ritt på stranden och njutar av solnedgången.
Middag på fisk restaurant i Mimizan

Dag 8. Avresa
Avresa efter frukosten. Transfer tillbaka till flygplatsen i Bordeaux.
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Baskien trail - turfakta
Trailens längd:
En vecka med 6 dagar till häst, 7 nätter. Vi rider 6-8 timmar varje dag.

Boende:
En natt på 3 stjärnigt Gite de Charme (Amestoïa), en natt i bergsstuga "Espila", 2 nätter på hotell Erreguina (2 stjärnigt) och
3 nätter i gite med uppvärmd pool vid hästgården. Enkelrum är möjligt på alla platserna med undantag för bergsstugan.

Pension:
Helpension. Frukost på login, lunch på turen med vin och alkoholfritt efter önskemål. Middag – det erbjuds ett val mellan
olika restauranter och möjligheter att smaka olika specialiteter (fisk, spanska köket, traditionella lokala rätter etc.). Det är 2
glas vin eller 1 glas mineralvatten inkluderat i priset. Middag på ankomstdagen ingår inte i priset

Hästar:
Vi rider på vältränade hästar, bra och säkra. Centret har omkring 35 hästar, de flesta Anglo-Araber, men också Quarter,
Lusitano och korsningar.

Ridningen:
Tempot är måttligt i bergen, men med flera bra och långa galopper de sista två dagarna i skogen och på stranden.

Ridvana:
min 3. Du ska kunna klara att vara i sadeln 6-8 timmar varje dag och du ska behärska de tre gångarterna.

Viktgräns:
Max vikt är 95 kg.

Grupp och guide:
Vi är min 4 och max 8 ryttare med engelsk talande guide, som känner både hästar och omgivningen väl. Vuxen tur.

Bagage:
Det finns sadelväskor som du kan lägga dina dagliga förnödenheter i (kom ihåg badkläder!). Bagaget transporteras mellan
de olika övernattningsställena.

Inte inkluderat i priset:
Flyg till Bordeaux, transfer från og retur till Bordeaux, middag på ankomstdagen

Turkod:
FR 7704
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Baskien trail - resefakta
Ankomst:
Söndag före kl. 14 till Bordeaux.

Avresa:
Söndag efter frukost.

Transport:
Flyg till Bordeaux eller egen bil. Det går flyg från Stockholm och Köpenhamn till Bordeaux via Paris.

Transfer:
Transfer från flygplatsen i Bordeaux till hotellet. Det är uppsamling kl. 14 på ankomstdagen och transport tillbaka, så du kan
boka ett flyg med avgång efter kl. 13 på avresedagen. Transfer t/r kostar 90€, som betalas på plats.

Försäkring:
Vi rekommenderar avbeställningsskydd, som också gäller i händelse av sjukdom och olycka vilket 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:
FR 7704

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