Sol och hästar
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Turridning på stranden och i höjderna bakom stranden
Spanska sydkusten vid Tarifa
Fem dagar i sadeln, 6 nätter.
Två eller 3-4 timmars ridning varje dag efter eget val.
Ridvana: 2-5
Inkvartering på hotell, välj mellan seaside eller mountainside

Solsemester vid en av Spaniens bästa badstränder kombinerad med ridning på bra spanska hästar.
Du kan välja mellan ett avslappnat ridprogram med ca 2 timmars ridning per dag i 5 dagar eller så kan då slå på fullt ös med
ridning både förmiddag och eftermiddag (3½-4 timmar totalt). Valet är ditt.
Inkvartering är på ett läckert hotell vid stranden. Välj ett rum som har utsikt mot havet eller ett som har utsikt mot bergen
bakom. Utsikten mot havet kan delvis vara skymd av palmerna i den vackra trädgården. Är hotellet fullbelagt inkvarteras vi
på ett annat hotell, i bungalows, bara 2 min körväg bort.
Även en mindre erfaren ryttare kan njuta av denna tur – det finns en häst för dig också, så du kan få njuta av en lugn tur, i
solnedgången längs stranden.
Är du erfaren ryttare och gillar lite högre tempo finns det hästar som passar – en livlig andalusier är perfekt för en galopp
längs stranden.
Programmet är mycket flexibelt och inrättas i stor utsträckning efter deltagarens behov och önskemål. Den här resan är ett
bra val för den som gärna vill rida en del men också njuta av annat under semestern. Här finns möjlighet att bara slappna av
på stranden eller vid poolen, utöva olika sporter (t.ex. tennis eller surfing), kanske ett besök i Jerez där den kungliga
ridskolan liksom flera portvinshus finns. Möjligheterna är många!
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Sol och hästar - turfakta
Vistelsens längd:
Fem dagar i sadeln, 6 nätter. Ankomst sker efter eget val. Under sommarmånaderna (från 15.juni till 15 september) rids det
inte då det dels är för varmt och det samtidigt är för många människor på stranden.

Inkvartering:
Du inkvarteras på Hotel Hurricane. Hotellet är 4 stjärnigt och har rymliga, bra rum utrustade med minibar, aircon, safe och
de flesta har TV. Hotellet har många gemensamhetsfaciliteter b.la. en läcker pool med utsikt ut över havet, ett gym, jacuzzi
och ångbad. Varje dag finns yogagrupper, personlig tärning och bastu vilka kan bokas för sig (inte inkluderade i priset). Välj
mellan rum mot havet eller mot de vackra bergen bakom hotellet. Rummen mot havet har inte alltid utsikt över havet då det
ligger en vacker trädgård mellan hotellet och stranden, de höga palmerna kan skymma utsikten.
Du kan också välja inkvartering i bungalow på Hotel Punta Sur bara 2 minuters körning från stallet. Hotellet är öppet i
perioden 1ste april till slutet på oktober. Det finns en trevlig pool på hotellet

Pension:
Frukost på hotellet är inkluderat i priset.
Lunchen gör du själv under frukosten (sandwiches och frukt), lägger i en tupperware box, som du får tilldelad och kan ta
med i sadelväskan.
Det finns en bra restaurant på hotellet, där man kan avnjuta sin middag (ingår inte i priset).

Ridning:
Du kan välja relax programmet, då du rider 2 timmar per dag eller kan du välja Big Star Ride programmet med 3½-4
timmars ridning varje dag i 5 dagar. Ridningen är mycket flexibelt upplagd och sker i ett tempo som anpassas efter ryttarens
förmågor till häst och efter ryttarens önskemål. (Ryttar max. vikt 85 kg)

Hästar:
Spanska hästar av andalusisk typ – vältränade och stabila.
Det finns hästar och ponnyer till nybörjare men de flesta hästarna av hästarna är ivriga och energiska och passar fint till mer
erfarna ryttare(nivå 3-5).

Ridstil:
Ranchen praktiserar ridning efter den spanska Vaquero stilen, vilken blir grundligt förklarad den första dagen. I Vaquero
används tyglar, kroppsvikt och rösten – det är således inget behov av sporrar och spö. Man kan också rida engelsk ridning.

Ridvana:
Min 2

Icke-ryttare:
Är välkomna – det finns bra golfbanor i omgivningen och utmärkta möjligheter surfing/kitesurfing.

Andra aktiviteter:
Det finns en läcker swimmingpool vid hotellet med utsikt ut över Atlanten. Hotellet har även jacuzzi och bastu samt ett gym.
Hotellet har dagliga yogaklasser och man kan boka personlig träning/massage med erfaren coach/massör (yoga, sauna och
personlig träning/massage ingår inte i priset).
Hotellet har en utmärkt restaurant.
Det är 3 min körning till Tarifa, en gammal, charmerande och livlig fiskestad med massor av barer med goda tapas,
restauranter och fina shopping möjligheter.

Säsong:
Från 15 september till 15 juni
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Inte inkluderat i priset:
Flyg till Malaga, vidare transport till hotellet, måltider och dricka undantaget picnic på ridturena och frukost, Yoga, personlig
träning, massage, bastu.

Turkod:
ES 123-01
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Sol och hästar - resefakta
Ankomst:
Ankomstdag är valfri. Du bör anlända sent på eftermiddagen till hotellet.

Transport:
Flyg till Malaga är den mest använda rese rutten. Jerez och Gibraltar är närmre ridcentret, men det finns ingen direkt
flygförbindelse från Skandinavien.

Vidare till hotellet:
Det kan ofta betala sig att hyra en bil - det är billigt i Spanien och det ger stor flexibilitet till att besöka Tarifa på kvällen och
för att göra lite sightseeing i detta vackra hörn av Spanien.

Försäkring:
Vi anbefaller avbeställningsförsäkring, vilken också täcker i händelse av sjukdom och 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:
ES 123-01

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