Lofoten weekend på Islandshäst

•
•
•
•

Turridning i världens vackrasta og vildaste ö-värld
2 nätter i sköna stugar med helpension
2 heldags och en kortare ridtur på Islandshäst
Ridvana: 3-5

Frode, som äger gården, växte upp här och familjen har drivit den i sju generationer, sedan slutet av 1700-talet.
Ridning i fantastisk natur erbjuds under hela året. Här kan du rida längs kritvita, milslånga stränder. Under midnattssolen på
sommaren och norrsken på vintern.
Välkommen till en spektakulär upplevelse!
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Lofotens vilda ö-världen weekend - program
Dag 1: Välkommen och midnatssolstur
Vi hämtar dig antingen på Svovlvær eller Leknes flygplats och kör dig till gården, där du checkar in i din stuga.
Välkomstmiddag på den lokala restaurangen ca. kl. 19
Efter middagen blir det en midnattssoltur kl. 22. Det kommer att vara ungefär 2 timmars ridning nära gården, där vi också
rider på stranden. Du kommer att bli bekant med gården, hästar och guider.

Dag 2: Vestvågøy och Aalan gård
Heldagstur från Bøstad till Aalan Gård. En ca. 5-6 timmar tur med lunch inkulderat, bestående av lokala ostar och örter och
hemlagad kaka. Vi får också en berättelse om gårdens historia. Turen är mest på grusvägar, med mycket fart - om du vill. Vi
når också i höjden på fjället. Måttlig till krävande ridning. Middag på den lokala restaurangen på kvällen efter turen.

Dag 3: Heldagstur Gimsøy
Heldagstur där vi rider över Raet och genom naturreservatet på Gimsøy. Du kommer att lära dig lite om geologin och
djurlivet på ön, se några vikingatidsminnen. Raet användes av vikingarna som en väg tidigare och har antagligen använts
ofta av hästar, som är ursprunget till den isländska hästen. Vi äter frukost i Lavvoen i Vinjedalen. Medium krävande riddtur
på ca. 5 timmar.
Programmet slutar när vi är tillbaka på gården efter denne ridtur.
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Lofotens vilda ö-världen weekend- turfakta
Vistelsens längd:
Weekend - 3 dagar, 2 nätter. 2 dagar på häst á 5-6 timmar och en kortare solnedgångetur dag1 (ca. 2 timmar)

Boende:
I stuga av bra standard i dubbel ellet twin rum, 3 dubbelrum i varje stuga. Enkelrum möjligt mot merpris.

Pension:
Helpension från dag 1 på kvällen, med lunch på heldagsutflykter och 2-rätters middag i restaurangen på kvällen, slutar efter
lunch på dag 3. Dryckar ingår inte i måltiderna.

Hästar:
Gården har välutbildade isländshästar som passar bra i Lofotlandskapet. De är stabila, starka och mycket säkra på benen.

Ridvana:
min 3. Lätt vana och vana ryttare som har ganska god form. Vi kommer att vara på väg 5-6 timmar varje dag.

Grupp och guide:
Gruppen består normalt av 4-8 ryttare, som leds av en mycket kompetent guide. Kan ofta bokas från 1 pers.

Vægtgrænse:
Max 90 kg (upp till 110 kg beroende på ridvana)

Klädsel och utrustning:
Vädret kan förändras snabbt och vara svalt i Lofoten på sommaren, så följande kläder rekommenderas (mycket kan också
lånas):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ridstövlar-Kängor med gröv sula, ev. gummistövler (ej ridstövlar med släta sulor)
regnjacka (ej poncho)
regnbyxor – sy gärna dit hällor så benen hålls på plats
långkalsonger
underställströja
T-shirt
skjorta
tjock varm tröja
långbyxor utan jeanssöm på insidan av benet
tjocka sockor
myggmedel

Andra aktiviteter:
Vandring, Golf, Fiske, Dyckning, Surfing,Cykling

Ingår inte i priset:
Driÿckar till måltiderne.

Turkod:
NO 133-02
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Lofotens vilda ö-världen weekend - resefakta
Ankomst:
Dag 1. Check in från kl. 16

Avresa:
Dag 3. Check ut senast kl. 11. Turen slutar på sen eftermiddag, när vi är tillbaka från dagsutflykten.

Transport:
Transfer från/till närmsta flygplatser i Svovlvær eller Leknes indgår

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

Säkerhet och eventuellt programändring:
Säkerhet kommer först: Därför tas det förbehåll om att väderförhållandena kan vara för dåliga och att det kan förändras i
programmet och turerna.

Turkod:
NO 133-02

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