Trail Himmelsteichen i Thüringen

Trail i Thüringer Schiefergebirge med mange damme og søer. Meget naturskøn trail, gennem bakket terræn og et varieret
og rigt plante og dyreliv.
•
•
•
•
•
•

Trail op i bakkerne
Kort uge - 4 nætter med helpension.
4 dage i sadlen
Rideerfaring: 3-5
Velegnet også til ledsagende ikke-ryttere
Komfortabel indkvartering på Landhotel

Trail op i Thüringer Schiefergebirge og de mange damme og søer, som dominerer området. En meget naturskøn trail,
gennem bakket terræn med enge og skove mellem de mange søer og damme og hvor vi bliver præsenteret for et varieret
og rigt plante og dyreliv.
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Program for Trail Himmelsteichen
Dag 1:
Ankomst til hotellet. Middag på ankomstdagen er ikke inkluderet i prisen.

Dag 2:
Samling kl. 12. Efter lidt at spise kører vi sammen ud til ranchen, hvor vi møder hestene og får et introduktionsridt. Vi rider
ca. 3 timer

Dag 3:
I dag rider vi gennem et naturbeskyttet område, som er præget af flere søer. Efter picnic rider vi videre mod naturparken
"Thüringer Schiefergebirge". Naturvenner kommer her for at nyde det righoldige dyre og planteliv, som vi vil se på hele
dagens ridetur. Vi rider 4-6 timer. Vi overnatter på Landhotel

Dag 4:
Søer så langt øjet rækker, den såkaldte "Himmelsteiche". på vores ridt videre ind i Thüringer Schiefergebirge. Over
afsondrede skovstier og brede, lyse plateauer kommer vi ind i en romantisk dal, hvor vi finder vores picnicsted ved
Uhuhaus. Styrket går det videre, op og ned ad bjerget, forbi herregården Knau og videre til en hestepension. 4-6 timer i
sadlen.

Dag 5:
Vi rider gennem skove og grønne enge og siger farvel til Thüringer Schiefergebirge. Vi rider tilbage til ranchen, hvor der
venter en solid frokost med Thüringer Bratwurst og hvor vi har lidt tid sammen til at snakke om oplevelserne over de sidste
dage. 4-6 timer i sadlen
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Himmelsteichen - turfakta
Varighed:
4 dage til hest, 4 nætter. Tre timer i sadlen første dag, 4-6 timer de øvrige dage.

Indkvartering:
Fire nætter på Landhotel Wutzler i dobbeltværelser med bad og toilet, TV og wi-fi

Pension:
Helpension; morgenmad og middag på landhotellet, hvor de tilbyder traditionelle lokale retter. Frokosten nydes på ruten i
form af en picnic. Ledsagende ikke ryttere er på halvpension, morgenmad og middag.

Heste:
18 dejlige Andalusier heste - alle veltrænede og sikre.

Sadler og bidsel:
Bekvemme spanske sadler (vacqueros) og bidslet er Hackamore.

Rideerfaring:
3-5. Man skal mestre de tre gangarter og være i form til at kunne klare 4-6 timer i sadlen hver dag.

Vægtgrænse:
Man må max veje 90 kg.

Gruppe og guide:
4-6 ryttere med en god og dygtig guide, der både kender egnen og alle hestene godt. De taler tysk og engelsk.

Tøj og udstyr:
Ridebukser, hjelm, ridestøvler eller -sko med chaps, regntøj og varmt tøj.

Ikke inkluderet i prisen:
Bus/tog eller fly til Dresden, videre transprot til Triptis, middag på ankomstdagen, drikke og entreer

Turkode:
DE 4804
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Trail Himmelsteichen - rejsefakta
Ankomst:
Første dag om eftermiddagen/aftenen. Middag på ankomstdagen er ikke inkluderet i prisen.

Afrejse:
Sidste dag kl. ca. 16

Transport:
Flere muligheder: Bus eller fly til Dresden. Videre transport enten i lejet bil eller med tog til Triptis, en tur der varer ca. 3
timer.

Transfer:
Du hentes i Triptis.

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:
DE 4804

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