Trail i Vercors
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Trail i uspoleret natur i Vercors nationalparken
Uge med helpension
6 dage til hest
Rideerfaring: 3-5
Indkvartering i sovesale i bjerghytter

En rundtur i Vercors nationalparkens varierede og betagende natur. Vi er ude i ødemarken, hvor der ikke kommer så mange
andre og slet ingen motoriseret trafik. Vi er en gruppe, der rider sammen, spiser sammen og bor sammen - ofte med så stor
succes at man får etableret nye venskaber, både med andre ryttere og med hestene.
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Trail i Vercors - program
Søndag:
Ankomst. Der er transfer fra TGV stationen i Valence kl. 16.15 til gården. Indkvartering.

Mandag:
La Chapelle til Toutre - en etape på 5 timers ridning.

Tirsdag:
Toutre til Pré-grandu - ca. 6 timers ridning. En skovrute med utallige slyngninger på stien op mod et plateau, hvorefter vi
kommer til naturreservatet. Overnatning i bjerghytte.

Onsdag:
Pré-grandu til Col du Rousset - ca. 6 timer. Tur i naturreservatet, der med 16.000 ha er det største i Frankrig. Vi passerer
ved foden af Grand Veymont, områdets højeste tinde på 2.340 m.

Torsdag:
Col du Rousset til Font d'Urle - igen ca. 6 timer i sadlen. Vassieux plateauet og derefter Font d'Urle plateauet, hvor man
føler den totale frihed fjernt fra verden! Måske ser du rådyr, kronhjorte eller bjergfår.

Fredag:
Font d'Urle til Lente - 6 timer. Vi skal igennem passet ved l'Infernet i 1.700 meters højde for at komme til Ambel plateauet og
la Tête de la Dame. Utallige kvæghjorde er der her. Gennem skovområder til vores overnatningssted i Lente

Lørdag:
Lente til La Chapelle - vi krydser sletten Loscence og standser ved udsigtstårnet i Grands Goulets. Videre tilbage til farmen.
Afslutning kl. ca. 13 og transfer tilbage til stationen i Valence (ankomst ca. kl. 15).
En stærk og god naturoplevelse på en god hest i selskab med andre ryttere.

15-09-2019

Hippo Tours Aps • Mariavej 8 • 3000 Helsingør • CVR-nr.: 29913838
Telefon: +45 36 96 08 94 • E-mail: kontakt@hippotours.dk • Web: www.hippotours.dk

2/4

Trail i Vercors - turfakta
Varighed:
Én uge - 7 dage, 6 nætter

Indkvartering:
Bjerghytter, i sovesale. Rustikt, men pænt og rent. Der er badefaciliteter på nær ét sted (torsdag). Beliggenhed og udsigt er
fin og fredfyldt.

Pension:
Helpension. Morgenmad tilbereder du selv i bjerghytten, frokosten er en picnic, der bliver bragt ud af transportbilen.
Aftensmaden bliver ligeledes bragt ud og indtages ved bjerghytten, hvor der er fin mulighed for at nyde måltidet. Der
serveres vin og vand til maden. 1-2 gange spises der på restaurant.

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. Du skal have en rimelig kondition.

Gruppe og guide:
Vi er 5-12 i gruppen, som ledes af en kompetent guide, der kan noget engelsk.

Bagage:
"Ledsagebilen" bringer bagagen mellem overnatningsstederne

Tøj og udstyr til ferien:
Ridestøvler (undgå glatte lædersåler, da vi ind imellem skal vandre nedad på bjerget)) eller bedre endnu, gode lette
vandresko med short chaps, regntøj, vide bukser eller bedre, knæbukser (ride knickers). Undgå syntetisk undertøj. Hjelm
kan lånes på stedet.
Til aftenerne er det klogt at have en varm trøje eller let jakke til svale aftener.
Sovepose, linned og håndklæde medbringes. Det anbefales at medbringe lommelampe, kniv, feltflaske, solcreme og en hat.
vi rider i højder fra 900-1700 m. Forår og efterår anbefales handsker, hue og varm jakke. 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 1403
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Trail i Vercors - rejsefakta
Ankomst:
Søndag aften

Afrejse:
Lørdag 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, seneste mødetid er kl. 16.15.
Returtransfer til TGV stationen - fremme ca. kl. 15 lørdag.
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 1403

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