Det bästa av Andalusien
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Trail i oförstört andalusiskt landskap
Dagstur med strandritt vid Atlantens kust
Varierad ridning med enstaka bergspassager, där du ska vandra med hästen
Utflykt till en andalusisk hästshow
Flamenco dans & barbecue
Vecka med helpension
5 dagar på häst
Riderfarenhet: 3-5
Inkvartering på ranchen i bra rum

Ridning i Mijas bergen på små stigar med eukalyptusträd och dalar där oleander blommar från början av sommaren. En två
dagars tur över bergen till Alhaurin med picnic. Höjdpunkten är den stora strandturen till kusten vid Atlanten. Ridningen blir
kompletterad med strövtåg genom vita små städer, en Andalusisk hästshow, en afton med flamenco och en barbecue.
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Det bästa av Andalusien - program
Lördag:
Ankomst till Malaga och transfer till ranchen. Middag, presentation av de kommande dagarnas tur samt övernattning på
ranchen.

Söndag:
Frukost på ranchen i deras gemensamma matsal. Både förmiddag och eftermiddag utforskar vi ranchens omgivningar under
två tvåtimmars turer genom tallskogar och på getstigar, till utsiktpunkter vilka bjuder på storslagna vyer över Costa del Sol.
På turerna lär du känna din häst och vänjer dig vid den spanska ridstilen, Vaquero. Du kommer samtidig upptäcka att man
bara rider i skritt eller lätt galopp, ingen trav. Lunchen får vi på på ranchen och under sommaren kan man njuta sin siesta vid
poolen.

Måndag:
Vi rider en förmiddagstur på ca 2 timmar. Efter lunch kör vi till den lilla, vita staden Mijas som är berömd för sina åsnetaxis,
små butiker och caféer Gå genom de små gränderna, traditionellt utsmyckade med färgrika blomsterkrukor och upplev fina
utkiksställen, kyrkor och andra attraktioner. Efter utflykten serveras middag på ranchen.

Tisdag:
Det är inte tillåtet att rida på stranden vid Costa del Sol. I stället lastar vi hästarna på trailer, ryttarna i buss och kör till
Atlantkusten. Vi kör längs Costa del Sol, passerar Marbella och Estepona, de berömda klipporna vid Gibraltar och sundet
som ger en fantastisk utsikt till Afrikas kust, om väderförhållandena är goda. Vi passerar Tarifa på Spaniens sydkust och kör
längs Atlantkusten till Barbate. En inbjudande bred sandstrand väntar oss, vilken vi, utanför högsommaren, bara behöver
dela med några kor och vid några tillfällen de lokala fiskarna. Med utsikt till Afrikas kust rider vi på stranden till Zahara de los
Atunes, en liten fiskeby, som fortfarande har en tradition att fiska tonfisk. Här ger vi hästarna en stunds vila innan vi njuter av
ännu en strandgalopp och då och då rider vi på Vereas, en boskapsstig för områdets röda kor, på vägen tillbaka till Barbate.
På en liten Venta (tapasbar) kan vi njuta av lokala delikatesser (lunchen är inte inkluderad på dagens tur), innan vi igen
vänder hem till ranchen i hästtrailer och buss.

Onsdag:
Vi rider en morgontur, då vi ännu en gång får beundra hästarnas färdigheter i berg och svår terräng. Efter lunch kör vi till en
spansk hästshow där vi får chansen att se den majestätiska spanska hästen i traditionella rid discipliner. Vi får se arbete
från marken, ridskoleövningar och självklart också Doma Vaquera. Middag serveras efter hästshowen på ranchen.

Torsdag:
Efter frukosten startar vi på en två dagars ritt över Sierra de Mijas, då vi kommer att passera ett gammalt stenbrott och rider
på skogsstigar genom pinjeskog. På vägen har vi utsikt över Costa del Sol med den fina stranden och alla de vita hotellen,
Afrikas kust, Malaga med sin hamn och inåt landet finner vi många små vita byar. Vi njuter av en picnic i bergen. Hästarna
ska övernatta i Alhaurin el Grande, vi ryttare blir körda tillbaka till ranchen förmiddag och övernattning.

Fredag:
När vi laddat med en god frukost åker vi till hästarna för att rida tillbaka mot kusten genom det backiga landskapet. Vi får se
små gårdar, små stigar och flockar med getter tills vi når fram till en flod vilken är full med vatten också under sommaren. Vi
stannar för en skön lunch-picnic på vår väg tillbaka mot ranchen. Middag och övernattningen ges på ranchen.

Lördag:
Det är transfer tillbaka till flygplatsen i Malaga.

Observera:
Turen kan ändras avhängigt av lokala förhållanden som väder och framkomlighet.
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Det bästa av... - turfakta
Vistelsens längd:
7 nätter, 8 dagar, varav 6 till häst. Du rider 2-4 timmar varje dag. På två-dagars trailen rider vi runt 6 timmar varje dag

Boende:
På ranchen i bra dubbelrum med bad och toalett. Enkelrum mot tillägg. Det finns pool på ranchen

Pension:
Helpension. Frukost och middag på ranchen, lunch på ranchen eller som picknick på trailen. Kaffe, te, bordsvin och vatten
är inkluderat i priset. Lunch på tisdagen ingår inte i priset.

Hästar:
P.R.E (Pura Raza Espagñola) och Cruzados. PRE-hästarna härstammar från Den Kungliga Ridskolan i Jerez och står
under sträng kontroll. Ranchen har sitt eget avelsprogram och föder i stort sett upp alla sina trail hästar. Det finns totalt ca
250 hästar på ranchen - de får gå fritt i stora flockar tills de är cirka 4 år gamla, varefter de långsamt tas in och lärs upp till
ranchens olika ridprogram. Detta ger starka och robusta hästar med bra och stabilt temperament - och det finns många att
välja bland!

Ridvana:
3-5. Du skall vara en van ryttare, vara säker i galopp och ha tämligen god kondition. Vi rider 4 till 5 timmar om dagen, en del
av rutten är ganska krävande bergsritt och en del är rätt fartfyllt. Vi rider i den spanska Vaquero-stilen, en avslappnad form
av westernridning (spansk westernstil) och vi rider antingen skritt eller galopp - ingen trav. Du får väga max 95 kg.

Grupp och guide:
Grupperna är vanligen på 8 -10 ryttare med en bra, kompetent guide. Vi skal vara min 4 ryttare innan turen blir av

Klädsel och utrustning:
Ridbyxor, hjälm, ridstövlar eller -skor med chaps, regnkläder och varma kläder. Glöm inte solkräm, även på vintern kan
solen ta hårt.

Andra aktiviteter:
Halvdags besök på hästshow med uppvisning av klassisk spansk ridkonst, strövtåg i Mijas, typisk Andalusisk vit stad, afton
med flamenco dans och barbecue.

Ingår inte i priset:
Flyg till Malaga, lunch tisdag på restaurang, drycker utom bordsvin och vatten till lunch och middag, drycker och snacks
mellan måltiderna

Turkod:
ES 3111
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Det bästa av... - resefakta
Transport:
Malaga är närmaste flygplats, endast ½ timmes färd från Ranchen.

Transfer:
Det finns gratis transfer från flygplatsen till ranchen varje dag på följande klockslag: 12.30 och 19.30. Returtransfer 12.00
och 19.00. Anländer du utanför de normala transfer tiderna kan du beställa special transfer till ett pris på 30€ per väg pr. bil ,
betalas på plats.

Avbeställningsskydd:
Vi rekommenderar avbeställningsskydd, som också skyddar dig vid sjukdom och olycksfall, som medför att du inte kan rida.

Turkod:
ES 3111

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