Forår i Vercors

•
•
•
•
•

Trail i uspoleret natur i Vercors nationalparken
4 overnatninger med helpension
Fire dage til hest
Rideerfaring: 3-5
Indkvartering i sovesale i bjerghytter

Foråret i Vercors er helt specielt. Oplev blomsterpragten på de vidtstrakte bjergplateauer, blomster fra gletsjer miljøet
omkring Font d'Urle og de mange skønne dufte. Oplev den krystalklare udsigt over bjergene mens du rider rundt på en ivrig
og lydhør ganger i varieret og smukt landskab.
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Forår i Vercors - program
Onsdag:
Der er transfer fra stationen i Valence kl. 18.30. Ankomst til farmen og indkvartering.

Torsdag:
Afgang fra farmen til Lente. Etape på ca. 5 timer op i bjergene med udsigt til raviner og til Combe Laval.

Fredag:
Lente til Font d'Urle, hvor vi ser de majestætiske grantræer, som er denne regions kendetegn. Etape på 6 timer.

Lørdag:
Font d'Urle til Col du Rousset - vi bevæger os langs Alpe græsgange med heste, får, murmeldyr, bjergfår og gemser via et
plateau, hvor vi får en fin galop før vi ender op ved skisportsstedet, Col du Rousset. Etapen tager ca. 6 timer.

Søndag:
Retur fra Col du Rousset til farmen gennem smukt og varieret landskab. Turen varer 5 timer. Der er transfer tilbage til
stationen i Valence med ankomst ca. 17.30.
En god tur, mange timer i sadlen hver dag og i et forårsklædt landskab i bjergene. Det er at leve livet, nyde
tilværelsen.
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Forår i Vercors - turfakta
Varighed:
4 dage, 4 nætter

Indkvartering:
Rustikt - i sovesale. Rent og pænt.

Pension:
Fuldpension - det gode franske landkøkken med vand eller vin til maden.

Heste:
Der rides på Selle Francais og krydsninger af forskellige racer. Selle Francais er en fransk varmblodsrace. Det er en smuk,
atletisk race, der er både modig og stærk med et roligt og omgængeligt temperament. Farmen har mange heste og de er
skolede til enten turridning eller til TREC.

Rideerfaring:
min 3. Øvede ryttere, der er komfortable med de tre gangarter.

Gruppe og guide:
Grupper på min. 5, max 12 med uddannet guide, der taler noget engelsk.

Bagage:
Transporteres per bil mellem overnatningsstederne

Tøj og udstyr:
Ridestøvler eller ridesko/ vandresko med short chaps, regntøj, ride bukser eller bukser uden søm på indersiden af benet.
Hjelm kan lånes på stedet.
Det er klogt at medbringe en varm trøje eller let jakke til svale aftener og praktisk også at have en lommekniv og lommelygte
med. Sovepose, linned og håndklæde. Der er sadeltasker til det du behøver at medbringe for dagen.

Indgår ikke i prisen:
Fly til Paris, TGV tog til Valence, transfer til farmen, drikke uden for måltiderne

Turkode:
FR 1401
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Forår i Vercors - rejsefakta
Ankomst:
Onsdag aften

Afrejse:
Søndag eftermiddag

Transport:
Fly til Paris. Videre transport med TGV tog til Valence (2h10m fra Paris).

Transfer:
Der er transfer fra TGV stationen i Valence til farmen og retur. Transfer koster ca. 20 €, som betales på stedet. Tager ca. en
time.

Forsikring:
Vi anbefaler afbestillingsforsikring, der også beskytter dig i tilfælde af sygdom og uheld, der medfører du ikke kan ride.
Du skal have det blå EU sygesikringskort eller endnu bedre en rejseforsikring, der dækker sygdom, ulykke og hjemtransport.

Turkode:
FR 1401

Vi tager forbehold for fejl og mangler mht. det udskrevne.
Hjemmesiden vil være stedet at se den sidst gældende opdatering.
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