Perigord trail

Rid i 5 departementer i Aquitaine: Lot, Dordogne, Lot et Garonne, Gironde. Landes. Distans ritt - slott - vingårdar och
ridning på stranden. Vad mer kan du önska?
•
•
•
•
•
•
•

Spännande och krävande trail i vackra Perigord
Strandritt vid Aquitaine kusten
"Endurance" med 2 dagsturer upp till 40 - 45 km
Vecka med helpension
6 dagar i sadeln
Ridvana: 4 - 5
Boende på hotell och Gites av god standard

Du kommer att uppleva olika delar av Aquitaine på en vecka, från befästa städer och borgar till Perigords juveler: Bonaguil Biron - Gavaudun, vidare till hjärtat av Gironde genom Sauternes vingårdar, och slutande vid Atlantkusten och den stora
Landes skogen.
Veckans höjdpunkter:
• 6 dagars ridning i 5 olika Departementer i Aquitaine: Lot, Dordogne, Lot et Garonne, Gironde, Landes
• 2 dagars långdistansritt, där du rider 40 till 45 km varje dag på cirka 7 timmar
• Besök och provsmakningar på två berömda vingårdar i Aquitaine: Domaine de Cause (Cahors) och Chateau Filhot
(Sauternes)
• 2 dagars tur i Europas största skog och på stränderna vid Atlanten
Lite historia:
1152 förde äktenskapet mellan Eleanor och Henry de Plantagenet Aquitaine regionen in i en lång konflikt, 100 års krig. I den
perioden blev otaliga befästa städer och borgar byggda som svar på konfliktens utmaningar.
På denna trail ska vi en tur tillbaka i tiden tillsammans med en lättriden häst. Ritten går genom ständigt djupare och härligt
frodiga, harmoniska och vänliga dalar. Vi styr mot en fantastisk skog, som förr var gömställe för rednecks och där ett virrvarr
av gamla stigar uppenbarar sig.
Turen är uppdelad i tre separata delar:
Första delen är ett stationärt program med 3 dagars ridning med 4 nätters övernattning på den 3 stjärniga Gite “Hameau du
Peyrié”. Denna gite ligger på gränsen mellan 3 olika Departementer i Frankrike: Lot, Lot et Garonne och Dordogne. Härifrån
kan vi utforska nya omgivningar och nytt landskap varje dag på vår väg från borg till borg. Middagarna som serveras är
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Perigord inspirerade och vi får smaka olika viner varje kväll under måltiden.
Andra delen är en halvdagstur genom vingårdarna i Sauternes
Sista delen består av 3 dagars ridning i skog och på stranden vid Atlanten, där vi tillbringar natten i gårdens gite med en
härlig pool.
Alla ridresor til Frankrike
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Perigord trail - program
Dag 1. Ankomst
Transfer från Bordeaux och ankomst till Bonaguil och den vackra gite Hameau du Peyrié. Avslappnande kväll vid swimming
poolen och middag på restaurant vid foten av Chateau de Bonaguil (inte inkluderad i priset).

Dag 2. Heldagstur i Dordogne
Efter frukosten skal vi kl. 9 möte hästarna, få en introduktion till umgänget med hästen och testa hur de reagerar i olika
gångarter.
I väg runt klockan 9 genom kastanjeskogar, som är en underbar plats för långa galopper. Målet för idag är bland annat att
hitta en rytm för följande dags "endurance" ritt (långdistansritt). Längs vägen ser vi den typiska Perigord arkitekturen, där
byggnadsmaterialet är natursten. Mitt på dagen är det lunch vid foten av Chateau Sauveterre.
Eftermiddagen njuter vi av lite galopp på väg till Chateau de Bonaguil, där vi besöker slottet. Slottet Bonaguil är fin
militärarkitektur, den sista av de stora befästade slotten i Frankrike. Slottet har aldrig varit belägrat och förblir i ett perfekt
bevarat tillstånd.
Denna lite kortare ritt lämnar tid för avslappning under eftermiddagen vid den sköna poolen på “Hameau du Peyrié“.
Runt kl. 20.30 serveras middagen
Runt klockan 10 rider vi ut i trav och lätt galopp på väg till byn Cabanac, berömda vingårdar i Cahorsdalen och besöker
Domaine de Cause, där det är vinprovning. Lunch vid stranden av Lot floden och tid för lite avkoppling.
På eftermiddagen kommer turens längsta galopp - 4 km lång! - till Duravel. Sedan passerar vi Moncabrier, som har ett
cirkulärt försvarsverk omkring staden och rider vidare till Chateau de Bonaguil. Denna storslagna borg, ett förnämt exempel
av tidens militära arkitektur, är den sista av de befästa borgarna i Frankrike. Borgen har aldrig varit under belägring och är i
ett skick värt att bevara.
Du är i sadeln 5 - 6 timmar.

Dag 3. Dagstur i i Lot runt St Cirq Lapopie
Efter frukost tar vi oss i väg med hästtrailer och minibuss till den medeltida byn St Cirq Lapopie, unikt i världen! Klassificerad
som den vackraste byn i Frankrike men också vald till fransmännens favoritby efter "Rocamadour". Rakt ut från medeltiden
är denna by delvis listad som historiskt monument!
Runt kl 10 besöker vi byn och kl 12 är det lunch med hästarna vid foten av byn, längs floden
Efter lunch rider vi längs Lot floden och kryssar floden. Senare uppstigning till toppen ovanför byn och vi rider genom en
skog som verkar ha tagits ut ur Grimms äventyr. Senare besöker vi igen byn på vägen tillbaka till Bonaguil
Middag kl 20.30
Du är 5-6 timmar i sadeln

Dag 4. Långdistansritt i Lot och Garonne
En riktigt lång dag i sadeln med en massa galopper väntar oss idag. Vi sadlar och rider ut kl. 9 på en 45 km lång tur, då vi
passerar befästningarna Bastide de St-Front-sur-Lémance och Lapacelle Biron. Tempot varierar mycket och det finns
många korta och spännande galopper. Vi besöker det fina Chateau Biron där vi äter vår lunch.
Eftermiddagen bjuder på massor av ridning, genom St Avit, den pittoreske byn Gavaudan, genom en kastanjeskog vid
Cuzorn där det finns några oväntade utkikspunkter till Lot dalen. Ritten går sedan tillbaka till Bonaguil och vårt logi. Under
middagen finns det säkert mycket att prata om från dagens långa ritt.
Du är runt 7 timmar i sadeln
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Dag 5. Transfer till Mimizan via Sauternes vinmarkar - vinprovning
Vi får en avslappnande morgon med brunch kring poolen och därefter med minibuss till Sauterne. Sedan en 2 timmars ridtur
genom Lot och Garonne. Vi kommer till Departementet La Gironde, som är mest känd för sina fina vita Bordeaux viner.
Lunch runt 12:30 och cirka kl.15 en två timmars tur genom berömda vingårdar - Chateau Ychem, Chateau Trillon och
Chateau Giraud. Runt klockan 17 besöker vi Chateau Filhot där vinprovning arrangerats.
Senare transfer till Mimizan på Atlantkusten. Koppla av i ranchens Gite vid poolen innan middagen serveras kl 20:30

Dag 6. Långdistansritt i Landes skogen
Efter frukost kör vi till hästarnas hage och rider ut ca. kl. 10. En dag med endurance på 45 km på sandstigar i den största
skogen i Europa, med massor av vyer till en av de vackraste stränderna i Frankrike. Det är dags för några spännande,
intensiva galopper i den vita sanden på Aquitaine kusten.
Vi kommer tillbaka till gårdens gite i slutet av dagen, där middagen serveras kl 20:30
Du är i sadeln ungefär 6 timmar

Dag 7. Mimizan - Areilhan - stranden ved Mimizan
I dag en mer avslappnande dagstur, ut till bland annat den vackra sjön Aureilhan, där vi äter lunch. Vi avslutar omkring kl.
20 med att njuta av solnedgången på stranden.
Middag kl. 20:30
Du rider runt 4½ timmar idag

Dag 8. Avresa
Avresa efter frukost. Transfer tillbaka till flyg i Bordeaux.
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Perigord trail - turfakta
Trailens längd:
En vecka med 6 dagar till häst, 7 nätter. Vi rider 4 - 7 timmar varje dag. Der är två långdistansdagar inlaggt där du rider 40 45 km

Boende:
4 nätter på 3 stjärnigt Gite de Charme, Hameau du Peyrié och 3 nätter i 3 stjärnigt gite med pool vid ridcentret.

Pension:
Helpension. Frukost på boendet, lunch på turen med vin och läsk ad libitum. Middag - i Perigord på Hameau du Peyrié. I
Mimizan är det middag på ridcentrets 3-stjärniga gite och det avnjutas på terrassen vid poolen. Det är 2 glas vin eller 1 glas
läsk inkluderat i priset. Middag på restaurant vid Chateau de Bonaguil på ankomstdagen är inte inkluderat i priset.

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

Ridningen:
Tempot är moderat med en hel del bra galopper under dagarna. Två dagar är det långdistansridning (endurance) i bra
tempo.

Ridvana:
min 4. Det är en krävande tur för vana turryttare. Du ska vara bra ryttare, kunna klara att vara i sadeln 4 - 7 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 9 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 t/r från Bordeaux, middag på ankomstdagen, försäkringar

Turkod:
FR 7705
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Perigord trail - resefakta
Ankomst:
Söndag före kl. 14 till Bordeaux.

Avresa:
Söndag efter frukost.

Transport:
Flyg till Paris eller Bordeaux. Om du väljer att flyga till Paris kan du hoppa på ett TGV-tåg som går från Charles de Gaulle
flygplats till stationen i Bordeaux på bara 2h10m

Transfer:
Transfer från flygplatsen eller stationen 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 7705

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