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Trail för den sportiga ryttaren
Tur längs kusten i Bretagne från Saint Malo till Paimpol
Arabhästar tränade för endurance
En vecka med helpension
6 långa dagar i sadeln
Ridvana: 4-5
Små gites och hotell av god standard

Bretagne är landet för många historiska tvister och kamper, men också landet för festivaler och nya upptäckter.
Bretagnarna är kanske lite bryska, men i hjärtat mycket vänliga och gästfria.
Landskapet är vackert, ridstigarna varierade och rutten går längs klippiga kuster och även genom bukterna när tidvattnet är
till vår favör. Hästarna är starka och effektiva, de tar långa galopper på stränderna, korsar klipporna om det är nödvändigt
och rör sig hemtamt i städerna... Prova dessa araber, det är vanebildande och du kommer att vilja ta en med dig hem!
Vi rider i Cotes d'Armor
Turen avgår från bredderna av floden Rance (nära Dinan och Saint Malo) och slutar vid orten Paimpol vilken är omgiven av
klippor. Pleslin Trigavou, Saint Cast, Erquy Hillion Binic, Lanloup, Plourivo genom bukten Saint Brieuc, Saint Jacut vid
havet, samt om möjligt rida genom bukten Saint Jacut, näs och slott. En dykning ner i Bretagne, som lever och rör sig med
hav och kust…
Det praktiska:
Den krävande nivån gör att du behöver vara komfortabel med och klara av alla tre gångarterna, att du är i god form och på
gott humör(glad är också godtaget!!).
Turen kan med fördel kombineras med trailen i den följande veckan, Trail i Normandie. Man får en varierad upplevelse av
det nordvästra Frankrike
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Trail i Bretagne - turfakta
Vistelsens längd:
7 dagar, 6 nätter - du är 6 dagar i sadeln.

Kombination:
Turen kan kombineras med Normandie trailen (FR 1509: Trail i Normandie) som går direkt efter denna tur. Bokning av båda
turer ger dig 5% rabatt på båda.

Inkvartering:
Små hotell, gites och chambres d'hotes av god standard

Pension:
Helpension - bra och trevlig picknick på turen, frukost på hotell/gite och spännande mat på restaurang på kvällen.

Hästar:
Man rider på arabhästar. Det är mycket välskolade hästar med ett gott och livligt temperament. Hästarna är tränade för
Endurance, distansritt.

Ridvana:
Min 4. Du måste behärska de tre gångarterna i varierad terräng och vara i god fysisk form till långa dagar i sadeln i gott
tempo. Betraktas som en mycket sportig trail..

Grupp:
Vi är min 6 och max 12 ryttare. Turen genomförs med certifierat, erfaren guide, som talar lite engelska.

Kläder och utrustning:
Ridstövlar eller ridskor/vandrarskor med short chaps, regnkläder, ridbyxor eller byxor utan söm på insidan av benet. Hjälm
kan lånas på plats.
Det rekommenderas att ta med en varm tröja eller lätt jacka för svala kvällar.

Ingår inte i priset:
Flyg och tåg till Saint Malo, dryck mellan måltiderna, middag och övernattning sista dagen

Turkod:
FR 1506
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Trail i Bretagne - resefakta
Transport:
Flyg till Paris och vidare med flyg eller TGV tåg till Rennes. Vidare transport med tåg till Saint Malo

Transfer
Du kommer att hämtas på flygplatsen i Rennes eller på stationen i Saint Malo

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

Turkod:
FR 1506

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