Coconut trail
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Trail längs Brasilias nordöstra tropiska kust
Sol- och strandsemester
Guider med kunskap och kul
9 dagar med helpension
7 dagar i sadeln
Ridvana: 3-5
Boende på bra Pousadas

Brasilien förknippas ofta med tropisk värme och fantastisk natur. När vi pratar om stränder är det den nordöstra delen av
Brasilien som är i rampljuset.
Det är precis där Paul, din ridguide, kommer att leda dig; till den nordöstra delen av Alagoas, där du kan galoppera på de
oändliga stränderna fortfarande orörda av civilisationen. Från första dagen kommer du att förstå varför resan kallas Coconut
trail. Faktum är att Alagoas är den största tillverkaren av kokosnötter i landet. Drick färskt kokosnötvatten från sadeln och
upptäck några av de vackraste tropiska platserna du någonsin har varit på.
Under den 9-dagars tur, varav 7 är i sadeln på en bra häst, går turen till de färgglada klipporna längs kusten, vi kommer att
korsa floder, klättra i stora sanddyner, passera mangrovesvampar, åka genom atlantisk regnskog och längs lång, orörda
och öde stränder, kransade av kokospalmer.
I genomsnitt rider du ungefär 4 timmar om dagen. Det är morgonturer, som anländer varje dag runt kl. 12 till nästa Pousada
på stranden, där vi välkomnas med den nationella drinken; en Caipirinha.
Ditt personliga bagage transporteras med vårt supportbil från pousada till pousada (en pousada är ett bekvämt boende i
brasiliansk stil).
Eftermiddagen är fylld med kul i solen. En simtur i det varma vattnet i Atlanten, en iskall öl på en barraca (brasiliansk
strandbar), en promenad i en fiskeby eller så kan du bara koppla av och läsa en bok vid poolen vid din pousada.
Efter en utsökt middag (fisk och skaldjur är regionens specialitet) följer en god natts vila för att göra dig redo för nästa
äventyrliga morgon i sadeln. Färska tropiska frukter serveras till frukost medan hästar är sadlade och redo att börja på ännu
en fantastisk dag längs delar av kusten i Brasilien.
Trailen slutar i Penedo, en kolonialby vid mynningen av floden São Francisco (en av de största floderna i Brasilien).
Barockkyrkorna, klostren och husen påminner oss om den portugisiska och nederländska koloniseringen. Den perfekta
miljön för en kväll i Alagoas.
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Coconut trail - program
Beskrivningen nedan är ett exempel på programmet. Resplanen kan vara annorlunda under din resvecka. Vi kommer att
göra allt för att följa den angivna rutten, även om ändringar kan uppstå på grund av oförutsedda omständigheter. Ridturerna
kan ändras beroende på väder, lokala förhållanden, boende och terrängsvårigheter. I det osannolika fallet att detta händer
på just din resa ber vi dig om flexibilitet och förståelse. Detta är en semester för de sportiga och äventyrliga!

Dag 1: Ankomst till Maceió (delstaten Alagoas huvudstad)
Sent på eftermiddagen möts vi för ett "Meet and Greet" på hotellet i Maceió där ridgruppen informeras om de kommande
dagarnas upplevelser.
Middag och övernattning på ett bekvämt hotell i Maceió.
Ingår: Middag

Dag 2: Maceió - Jequias Beach
Förväntat riddistans: 7 km. Tid i sadeln: 2 timmar
Stränder, klippor, båttur, bad i floden och havet, lunch på Jequiá (Marapé-sanddynerna)
Efter en utsökt frukost, tar vi iväg tidigt för att träffa hästarna på Jequiás paradisiska strand. Vi väljer hästar, gör
anpassningar till stigbygeln och rider ut på dagens tur. Vi börjar omedelbart på en av de öde stränderna med klippor av
mångfärgad sand och kokospalmer. Vår destination idag är hisnande! Marapédynerna ligger mellan floden och havet. Mitt i
skyddade mangrover lämnar vi hästarna för att njuta av en båttur längs mangroveskogen och ett uppfriskande bad i floden
och havet. Solnedgången här är fantastisk. Övernattning i en Pousada vid Dunes de Marapé.
Ingår: Frukost, kaffe, lunch, mellanmål och middag

Dag 3: Jequiá Beach - Pontal do Coruripe
Förväntat riddistans: 12 km. Tid i sadeln: 3 timmar
Stränder, klippor, rev, kokospalmer, simning i havet, lunch på Pontal do Coruripe
Du kommer att vakna upp med otrolig utsikt över ortens naturliga skönhet. Hästarna är sadlade och redo att ge oss ännu en
dag med massor av vackert landskap och orörd natur. Vi rider längs öde stränder, kransade av kokospalmer och njuter av
den frodiga och främmande vegetationen i Atlantskogen. Barriärrev i havet syns från sadeln. Vår destination är stranden
Pontal do Coruripe med sin vackra fyrtorn. Det varma havsvattnet är perfekt för en simtur. Sen lunch och övernattning på
Pousada Pontal do Coruripe.
Ingår: Frukost, kaffe, lunch, mellanmål och middag

Dag 4: Pontal do Coruripe - Feliz Deserto
Förväntat distans: 25 km. Tid i sadeln: 5 timmar
Stränder, mynning av Coruripe, flodövergång, skeppsvrak
Vi rider ut på stranden i söder i riktning mot Feliz Deserto. Feliz Deserto betyder den lyckliga öknen, så vi har beslutat att
spendera 2 glada nätter på Feliz Deserto. Strax efter att vi tagit vägen ner till havet hittar vi utloppet av floden Coruripe, som
har gett namn till platsen. Är du redo för ett nytt äventyr? Vi korsar floden på hästryggen. Strax efter stannar vi för att
uppfriska oss i havet och träffa vårt back-up-team som väntar oss med kokosnötvatten och tropiska frukter. Vi fortsätter
längs öde stränder, här och där ska vi rida längs en fiskeby och se fiskarna och deras båtar. Strax innan vi når vårt boende
hittar vi det schweiziska fraktvrak "Stockholm" på stranden.
Vårt exklusiva Beach House väntar oss i Feliz Deserto. Övernattning i Beach House.
Ingår: Frukost, kaffe, lunch, mellanmål och middag
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Dag 5: Feliz Deserto - Marituba Lagoon - Feliz Deserto
Distans på hästryggen: 28 km. Tid i sadeln: 6 timmar
Alagoas våtmarker, Marituba lagunen, galopper på stranden
Strax efter frukosten, som är speciell som vanligt, stiger vi i sadeln och rider inåt, bort från stranden, mot Marituba
våtmarker, ett skyddat område med ett unikt ekosystem. Vi får tid att vada eller simma i det klara vattnet. Vi äter lunch och
njuter av en liten siesta innan vi rider tillbaka till vårt boende. Den här gången rider vi längs stranden och avslutar dagens tur
med en galopp. Övernattning i Beach House
Ingår: Frukost, lunch, mellanmål och middag

Dag 6: Feliz Deserto - Pontal do Peba (fiskeby)
Uppskattat distans: 8 km. Tid i sadeln: 2 timmar
Stränder, kokospalmer, fiskeby
Idag har vi tid att njuta av det bästa i regionen: öde stränder, kokosnötter och en liten fiskeby. Vi har också tid att simma i
havet och njuta av det lokala köket med utmärkt färsk fisk som ständigt bringas in i små båtar som ses som prickar på
havet. Övernattning i en Pousada vid stranden
Ingår: Frukost, kaffe, lunch, mellanmål och middag

Dag 7: Pontal do Peba - Bonito - Potengi
Uppskattat distans: 15 km. Tid i sadeln: 5 timmar
Stränder, kokospalmer, sanddyner, små byar, traditionell kokosnötplantage
Fiskebyn Pontal do Peba med sina barer och restauranger som specialiserat sig på fiskrätter är utgångspunkten för dagens
tur. Från sadeln utforskar vi ett område med sanddyner. Mellan kokosnöts palmlundar och sanddyner kan vi hitta tropiska
fåglar, reptiler och däggdjur. Vi avslutar turen idag på en traditionell kokospalmgård i regionen. Övernattning på Pousada
Ingår: Frukost, kaffe, lunch, mellanmål och middag.

Dag 8: Strand - sanddyner - floden São Francisco - Penedo
Förväntat distans: 20 km. Tid i sadeln: 4 timmar
Stranden, sanddyner, Quilombo samhälle, flodmynningen vid floden São Francisco, båttur på floden São Francisco, lunch
på flodstranden
Efter en god frukost stiger vi i sadeln för att börja vår sista riddag. Vi rider genom en skog med kokospalmer tills vi hittar ett
enormt klitt område. Vi korsar sanddynerna, och innan vi når mynningen till floden São Francisco, rider vi längs Quilombola
samhället i Pixaim (en quilombo är en stad med rymda slavar). I Foz kommer vi att njuta av att simma i floden för att
uppfriska oss. Vi dricker juicen från en färsk kokosnöt och äter lite mellanmål. Vi lämnar hästarna och hoppar på en båt för
att segla på den mäktiga floden tills vi anländer till en flodstrand där vi kan äta lunch. Regionens fisk serveras, vackert
tillagat, i skuggan. Vi anländer sent på eftermiddagen till kolonistaden Penedo. Övernattning på hotell
Ingår: Frukost, kaffe, lunch, mellanmål. Middag ingår inte

Dag 9: Penedo - Maceió
Besök i Penedos historiska centrum, adjö lunch i Penedo
Ingen brådska att komma ur sängen idag. Efter en utsökt frukost promenerar vi runt i staden och ser de vackra
barockkyrkorna, de gamla husen, teatrarna och klostren och alla andra arkitektoniska juveler i Penedo. Vi äter lunch på en
restaurang med utsikt över floden. Efter lunch åker vi till Maceió. Slutet av en minnesvärd resa.
Ingår: Frukost och lunch
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Coconut trail - turfakta
Turens längd:
En lång vecka, 6 dagar till häst, 8 övernattningar.

Boende:
Du inkvarteras i bekväma dubbelrum på Pousadas (brasilianska strandgästhus med god standard). Vissa av pousadorna
(The beach house 2 nätter) har också 3 bäddsrum. Enkelrum är ofta inte möjliga om det går, finns det ett tillägg (6 utav 8
nätter). Första och sista natten på hotell.

Pension:
Alla måltider, från middag ankomstdagen till lunch den sista dagen, är inkluderade. Undantagen middag på dag 8 i Penedo.
Vatten och kaffe/te ingår i priset. Drycker kan köpas till mycket rimliga priser.
Brasilien har ett rikt och varierat kök. Det finns delar av europeisk, afrikansk, asiatisk och indisk kultur, men kanske särskilt
av italiensk och afrikansk mat. Maten består vanligtvis av ris och bönor med välsmakande såser och massor av fisk och kött
och naturligtvis grön sallad. BBQ är också mycket populärt i de områden vi rider igenom.

Ridningen:
Vi rider en mellanting emellan Engelsk och Gaucho ridning (liknar på westernridning) mera Engelsk stil än gaucho.
Gångartshästar, mycket behagliga att rida. Turen äger rum i varierad terräng i livligt tempo.

Hästar:
Vi rider på vältränade Mangalarga Marchador korsade rasen, vackra och lyhörda hästar, lätta att rida. Medelhöjd: 1,60 m. Vi
rider med Brasilianska och Australiska sadeln

Ridvana:
minst 3. Du ska klara av alla gångarter och att vara i sadeln 2-6 timmar varje dag. Tempot anpassas efter turen och
ryttarnas nivå.

Grupp och guide:
Vi är minst 7 och högst 14 ryttare med 1 till 3 guider beroende på gruppens storlek. En av guiderna (Paul) talar flytande
engelska (och 5 andra språk flytande!).

Vikt:
Du får max väga 100 kg ridklar.

Bagage:
Det finns sadelväskor, som du kan lägga dina dagliga förnödenheter i. Bagaget transporteras med vår supportbil mellan de
olika övernattningsställena. Vänligen packa ditt bagage i mjuka väskor snarare än skalväskor. Det är mycket lättare att
ladda mjuka väskor på supportbilen.

Kläder och utrustning:
Tröja och en jacka, 4-5 T-shirts eller skjortor. Långärmad t-shirt / skjorta är bäst, mina 3 långärmade t-shirts / skjortor
rekommenderas. Ridbyxor eller jeans. Stövlar (med häl) / ridskor, med mini-chaps eller långa chaps. (dina stövlar / skor blir
förmodligen våta varje dag, så ta med några som tål vatten!). Bomullsstrumpor, ett par kvällskor, badkläder, tofflor eller
sandaler, bekväma sommarkläder, hatt, en handduk, dina toalettartiklar och din medicin, solskyddsmedel, myggspray eller
lotion. Bagaget packas bäst i mjuka väskor med hänsyn till transporten mellan övernattningsställena.

Minsta antal deltagare:
Det måste vara totalt 7 personer registrerade innan resan äntligen bekräftas.
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Ingår inte i priset:
Flyg till Maceió, middag dag 8, alkoholhaltiga drycker och läsk, dricks. Transfer vid ankomst. Ev. enkeltrums tillägg.

Turkod:
BR 6402
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Coconut trail - resefakta
Transport:
Flyg till Sao Paolo och vidare med inrikesflyg till Maceió (delstaten Alagoas huvudstad)

Ankomst:
Du kan anlända som du vill under dagen. Välkomst möte på hotellet vid kl. 18

Transfer:
Du kan ta en taxi från flygplatsen till hotellet (cirka 20 km) eller ta flygbussen till busstationen mitt i staden, där hotellet ligger
bara 2½ km borta. Du kan checka in på hotellet från 14:00

Avresa:
Dag 9 efter lunch. Transfer tilll Maceios centrum eller flygplats efter överenskommelse. Turen tar ca. 3 timmar, vi
rekommenderar tidigaste flygavgång efter kl. 17. Denna transfer är inkl.

Pass och Visum:
Du behöver inte ha visum till Brasilien om du tänker stanna i landet i högst 3 månader. Passet ska vara giltigt minst 6
månader efter förväntat hemresedatum.

Vaccination:
Områdena vi rider i kräver ingen speciell vaccination. Det är klokt att försäkra dig om att dina vaccinationer mot stelkramp
och difteri fortfarande gäller (mindre än 10 år gamla). Rekommendationerna kan ändra sig och du bör konsultera din läkare.

Säkerhet:
Brasilien har inte alltid det bästa rykte när det gäller brottslighet och säkerhet. Men man bör komma ihåg att det nästan
enbart är de stora städerna som São Paulo och Rio de Janeiro, som det gäller. Vår tur är ganska säker eftersom den
passerar genom en mycket lugn kustregion där du inte behöver oroa dig.

Valuta:
Den brasilianska valutan är Real. Det finns bankomater i alla städer och du kan vanligtvis betala med de vanliga kreditkorten
(Visa, Mastercard, Maestro, American Express). Du kan byta Euro- eller amerikanska dollar mot Real vid ankomst till
flygplatsen.

Mobil täckning / Internet:
Det finns god mobil täckning och internetuppkoppling i städer och byar. Under turen kommer det att finnas områden och
tider där vi är utan täckning.

Försäkring:
Vi rekommenderar avbeställningsskydd, som också skyddar dig vid sjukdom och olycksfall, som medför att du inte kan rida.
Dessutom är det ett krav att du har en reseförsäkring som ger tillräcklig skydd för sjukdom, olycka och hemtransport.

Turkod:
BR 6402

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