Ranch i Tombstone

•
•
•
•
•
•
•

Western ridning
Från 3 dagar - du bestämmer själv.
Riderfarenhet: Alla ryttare från nybörjare till mycket tränade.
Barn är välkomna och kan rida med från då de är 6 år
Icke-ryttare är välkomna – det finns alternativa aktiviteter i området
Inkvartering i läckra och rymliga rum
Hela året

Rivaliteten mellan Earp-bröderna och Clanton-banden ändade med ett blodigt uppror i staden Tombstone. Eldstriden
lämnade tre döda och är sedan dess känt som en av westerns mest kända uppgörelser mellan lagens män och de laglösa. I
dag är Tombstone med sina 1500 invånare en av de bäst bevarade nybyggarstäderna i USA. Varje år strömmar 450000
turister till staden för att uppleva platsen där en av vilda westerns mest berömda eldstrider tog plats.
Ranchen ligger mellan gamla spännande klippformationer och Dragoon Mountains, den är planlagd som en frontier town
som de såg ut på 1880talet, belägen knappt 5 km utanför staden Tombstone i hjärtat av Cochise county i Arizona. Här kan
du för en tid gå tillbaka till en era, vilken var nybyggarnas och cowboysens och du kan njuta av den inkvarterad i läckra
dubbelrum där varje rum har sitt eget western tema.
Upplev äventyret om det historiska Wild West med spektakulära solnedgångar, panorama utsikter, solnedgångar över
solsvett landskap, torrlagda vattendrag, enastående scenerier och massor av vilda djur. Skäm bort dig själv med en
semester i vilda western medan du njuter av komforten och bekvämligheterna från den mer moderna världen.
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Program för ranchvistelse i Tombstone
Vi inviterar dig till en oförglömlig vistelse: Du kan utforska området från ryggen på en Quarter häst, sitta vid lägerelden och
lyssna till live musik eller vandra en tur ut till monumentet för Tombstone’s grundläggare, Ed Schieffelin. Du får en
all-inclusive semester med läcker inkvartering, alla måltider, rida, aktiviteter och underhållning på ranchen.

Aktiviteter på häst
Det finns ett nätverk av torrlagda flod vägar och stigar som vi kan rida på genom ranchens stora naturområden. Turerna kan
anpassas till alla rid nivåer, från nybörjar till mycket tränade ryttare. Hästarna är välskötta och lättridna, vi rider vanligtvis i
westernsadlar och med enhandsfattning.
Upplev äventyret på några av de många turerna runt om i området, där det är massor av spännande och spektakulära
scenerier. Beroende på dina kunskaper på hästryggen erbjuds olika program:
• Lektioner på banan
• Arbete från mark, natural horsemanship och kommunikation med hästen
• Turridning ut i den fantastiska natur som omger ranchen

Andra aktiviteter
Det erbjuds en rad andra aktiviteter till gästerna på ranchen, avhängigt av tillgänglighet och ett minimi antal deltagare
(min.14 år för att delta) Det finns bland annat följande möjligheter:
•
•
•
•
•

Dragoon Mountain Tour med guide. Min 3 personer
Chiricahua National Monument Tour med guide. Min 3 personer
Tur till Bisbee
San Pedro River Walk. Min 3 personer
Kartchner Caverns Tour. Tur genom “Kartchner Caverns” droppstens grottor. Min 3 personer; här är stängt från juni
till september
• Quad/ATV Tour. Tre timmars tur med en ATV (All Terrain Vehicle). Min 3 personer
• Sonoita Wine Tasting. Min 3 personer

Det finns också möjligheter till aktiviteter i Tombstone

• OK Corral Gunfight. Upplev den historiska skytteduellen mellan Earp bröderna och Clanton bandet, vilket skedde i
Tombstone. Min 3 personer
• Cowboy Action Shooting på the Tombstone Livery Stable. Min 3 personer
• Historical Tour. Guidad historisk tur genom det gamla Tombstone. Staden var ursprungligen en gruvstad och man
upplevde en verklig boom, då man fann silver i närheten. Min 3 personer
Det är shuttle service till Tombstone, som ligger 5 km bort

Vad får du?
Vill du bo i fängelset eller kanske på Grand Hotel? På ranchen kan du välja mellan 17 olika rum, alla med sitt eget western
tema, dekorerat i stilen från den tiden, men med alla moderna bekvämligheter. Här är lugnt och stilla så du kan njuta av
naturens egna ljud.
Vi erbjuder ett paket med inkvartering, tre rikliga måltider per dag, gratis läsk, snacks, te- och kaffe bryggare på rummet,
höghastighets internet, swimmingpool och jacuzzi, Cowboy School, guidade ridturer och underhållning på ranchen.
Vi har även räknat in skatter och dricks i priset, så det är inga extra kostnader.
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Ranch i Tombstone - turfakta
Vistelsens längd:
Valfritt, dock min 3 dagar.

Boende:
Ranchen bjuder på 17 olika rum, vart och ett med sitt eget Western tema och individuellt dekorerade i enlighet med de
historiska traditionerna, men med alla moderna bekvämligheter. Således har alla rum stora moderna privata badrum, air
condition, säkerhetsbox, fritt trådlöst internet och satellit TV.
Rum finns i 4 varianter: Standard: Enkel / dubbel unikt dekorerad i århundradestil, luta dig tillbaka, koppla av och bli en del
av det gamla västern och ta in gatuvyn utanför vart och ett av våra individuellt utformade standardrum. Varje rum har två
queen size-sängar. Deluxe-dubbel:Ta en hisnande utsikt över Dragoon Mountains eller se ryttarna ha kul på arenan, från
den privata terrassen utanför våra Deluxe-rum. Varje rum har en king size eller två queen size-sängar. Juniorsvit dubbel:
(samma pris som Deluxe dubbel) Vakna till en underbar soluppgång, strömmande över hela staden i ett av våra västra tema
Junior Suite Rum. Komplett med en queen size-säng och ett separat rum med en king size-säng. Dubbel
Premiumsuite: Våra premiumsviter skapar känslan av att gå tillbaka i tiden utan att förlora något av nutidens lyx. Komplett
med en queen size-säng och separat sovrum med en king size-säng, privat badrum med badkar / dusch combo och
badfaciliteter. Våra premiumsviter har också ett litet pentry med kylskåp, kaffebryggare och handfat, bostadsyta, satellit-TV i
båda rummen, AC / värme och gratis wifi. Våra premiumsviter har också en privat uteplats med en spektakulär utsikt över
Dragoon Mountain Range där Chief Cochise i Chiricahua Apaches hade sitt fäste.

Pension:
Helpension - god amerikansk ranch mat med mexikansk inspiration. Inkluderat i pensionen är vatten, läskedrycker, mjölk, te
och kaffe. Övrig dryck betalas det för på plats.

Hästar:
Ranchen har riktigt många hästar. De flesta hästarna är Quarters, lugna, stabila och driftsäkra amerikanska cowboy hästar,
vana vid terrängen och värmen.

Ridvana:
Alla nivåer. Det är ett varierat rid program som tillgodoser de flesta behov och önskningar. Min. ålder är 6 år och barn rider
endast med tillsammans med ledsagande vuxen.

Viktgränser:
Du får max väga 105 kg, om du vill rida.

Guide:
Det är duktiga wranglers som guidar turerna och är behjälpliga med hästar och ridning.

Kläder och utrustning:
Sedvanlig rid utrustning, ridstövlar, rid-eller vandraringsskor, korta chaps rekommenderas, badkläder, kamera, kikare,
läppbalsam, sol crème och total sol blockerare, långärmad skjorta eller t-shirt, bred solhatt som sitter kvar på huvudet,
scarfs som skydd mot dammet i vissa perioder, varma kläder(höst och vinter).

Icke-ryttare:
Är mycket välkomna. Det finns både introduktions program och många alternativa aktiviteter på ranchen och i området.
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Vädret:
Det är ett särdeles behagligt klimat i södra Arizona. Det är mycket varmt under sommarmånaderna 30-37 grader om dagen
20-22 på natten. Luftfuktigheten är dock ganska låg och värmen är därför rimligt uthärdlig under sommaren. Vintern är härlig
med omkring 20 - 25 grader på dagen och ner till fryspunkten under natten. Solen skiner riktigt mycket och det faller inte så
mycket regn.

Drickspengar:
Det är brukligt att ge tips i USA och det gynnar en god service. Vi har räknat in det i resans pris och det ska därför inte ges
dricks på ranchen.

Inte inkluderat i priset:
Flyg till Tucson, transfer om du bokar mindre än 7 nätter, alkoholhaltiga drycker, ridlektioner på banan, massage.

Turkod:
US 9901
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Tombstone ranch - resefakta
Ankomst:
Valfritt - check in från kl 14 på eftermiddagen.

Avresa:
Check out senast kl 11 på förmiddagen.

Transport:
Flyg till Tucson i Arizona. Du kan också flyga till Phoenix i Arizona och ta shuttle bussen från Phoenix Airport till Northwest
drop-off at Tiffany Loop Road i Tucson. Du blir upphämtad här.

Transfer:
Bokar du en veckas vistelse eller längre är transfern gratis från flygplatsen i Tucson (eller från Arizona Shuttle Northwest
drop-off at Tiffany Loop Road) till ranchen. Bokar du mindre kostar transfer 150 USD varje väg.

Visum:
Tull- och gränsmyndigheterna i USA har tagit i bruk ett elektroniskt system, Electronic System for Travel Authorization
(ESTA), för att på förhand ge sitt godkännande för inresa till USA till passagerare som reser utan visum från länder som
ingår i det s.k. Visa Waiver programmet, däribland Sverige. ESTA-godkännandet är obligatoriskt för alla. Myndigheterna
rekommenderar att ESTA-ansökan inlämnas senast 72 timmar före avresa. En godkänd ansökan gäller två år eller tills
passet går ut, om det sker tidigare. Under den tiden kan du resa till USA flera gånger utan att behöva göra en ny ansökan.
Länk till ESTA ansökan

Vaccination:
Vaccinationer behövs inte för resor till USA.

Försäkring:
Vi rekommenderar avbeställningsförsäkring, som skyddar dig vid sjukdom och olycksfall, som medför att du inte kan rida.
Dessutom måste du ha en reseförsäkring, som täcker sjukdom, olyckshändelse och hemtransport.

Turkod:
US 9901

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