Weekend i Vercors

•
•
•
•
•

Långritt i vackar natur i Vercors nationalparken
3 dagar med helpension
2 hela dagar i sadeln
Ridvana: 3-5
Boende: Rustickt i sovsalar

Naturen i Vercors är helt fantastisk.
Upplev vårens eller höstens blomsterprakt, växter från glaciärmiljön runt Font d'Urle och de många sköna dofterna. Upplev
den kristallklara utsikten över bergen och rid runt i omväxlande och vackert landskap.
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Program för weekend i Vercors
Dag 1: Ankomst
Ankomst. Transfer från TGV stationen i Valence kl. 16.15 till gården. Inkvartering.

Dag 2: Från gården till Lente.
Mottagning kl. 9 vid ridcentret, presentation av deltagarna och ridturen i välkomstcaféet. Tilldelning av hästar och utrustning.
Avgång från ridcentret längs den gamla vägen till Loscence och vi korsar den stora slätten. Picknick på Majgården, och hela
eftermiddagen korsar vi den stora regionala skogen för att nå skogsbyn Lente. 5 timmars etapp. Ankomst runt kl. 17

Dag 3: Lente - gården
Efter frukost avgång från byn Lente längs leden till Brudour grottan, sen korsar vi Font d'Urle platån och rider ner över byn
Vassieux en Vercors via pisten som korsar Vercors. Picknick vid Petit Sagna och pisten ned till Libouse dalen gör det möjligt
för oss att återvända till startpunkten och slutet av vår ridtur runt kl. 17
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Weekend i Vercors - turfakta
Vistelsens längd:
3 dagar, 2 nätter

Boende:
Rustikt - i sovsalar. Rent och propert.

Pension:
Helpension - det goda franska lantköket med vatten eller vin till maten.

Hästar:
Man rider på Selle Francais och oliga korsningar. Selle Francais är en fransk varmblodsras. Det är en vacker, atletisk ras,
som både är modig och stark med ett lugnt och socialt temperament. Farmen har många hästar och de är skolade för
antingen turridning eller för TREC.

Ridvana:
Min 3. Lätt vana och vana ryttare, som är komfortabla med de tre gångarterna.

Grupp och guide:
Grupper på min. 5, max 12 med bra guide, som talar lite engelska.

Bagage:
Transporteras per bil mellan övernattningsplatserna.

Klädsel 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 till svala kvällar och det är också praktiskt att ha en fickkniv och
ficklampa med. Sovsäck, sänglinne och handduk.

Ingår inte i priset:
Flyg till Paris, tåg till Valence, transfer till gården och dryck mellan måltiderna

Turkod:
FR 1402
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Vår i Vercors - resefakta
Ankomst:
Dag 1 på kvällen.

Avresa:
Dag 3 på eftermiddagen

Transport:
Flyg till Paris. Vidare transport med tåg TGV till Valence (2h10m)

Transfer:
Där är transfer från TGV stationen i Valence kl. 16.15 till farmen. Returtransfer til TGV stationen - ankommar kl. ca 17.30
söndag. Transfer kostar ca. 20 €, som betalas på plats.

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

Turkod:
FR 1402

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