Ranchferie i Colorado
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Western ridning, cattle drive
Autentisk, arbejdende kvæg og bison ranch
1-2 uger efter eget valg
Rideerfaring: 2-5
Alternative aktiviteter
4 stjernet indkvartering i lodge - den gamle hovedbygning, der er lækkert moderniseret
Marts til ultimo oktober

Ejendommen er på 103.000 acres, kvæg, og bison ranch og er beliggende i den østlige del af San Luis dalen i det sydlige
Colorado. Den grænser op til Great Sand Dunes National Park, den nyeste nationalpark i USA. Højslette med græs og
ørken, alpine skove, vådområder, USA's største sand miler, bække og åer og saftige enge - et i sandhed både scenisk
spændende og biodiverst landskab, enestående i USA. Ranchen er en arbejdende cattle ranch, men tager også gæster ind,
som kan deltage i ranchens arbejde med kvæget og fornøje sig med at studere den store bison flok, der levet frit i området.
Ranchens opgave er at vedligeholde og bevare biodiversiteten i dette spændende område og opretholde gamle traditioner
omkring kvægdrift "the western way"
For dig som gæst får du en helt unik oplevelse, dels af livet som arbejdende cowboy, dels som rytter i helt fantastiske
omgivelser. En "once-in-a-lifetime" oplevelse
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Ranchophold i Colorado - program
Ranchen tilbyder et omfattende program til sine gæster, hvor man både oplever livet på en arbejdende ranch mens man
nyder livet med high-end bekvemmeligheder og gourmet mad. Du bliver indkvarteret komfortabelt i et lodge værelse i den
historiske ranch hovedbygning. Her vil du vågne op til varm morgenmad serveret i den gamle spisesal før du er klar til
morgenens strabadser på hesteryg
Rideaktiviteterne kan inkludere arbejde medkvæg, flytte kvæg, udforske den omgivende San Luis valley, driste sig ind i den
nærliggende Great Sand Dunes National Park eller deltage i en af de specielt arrangerede "overnight pack trips" ind i
Sangre de Cristo Mountains.
• Rid blandt de mere end 2000 bisoner, der lever frit på de store græsstepper
• Masser af ridning efter eget ønske, hvor du kan forbedre dine horsemanship evner på en autentisk ranch
• Få snavs på hænderne ved at deltage i de daglige operationer på ranchen; flytte kvæg, almindeligt rancharbejde og
lære om holistiske ranching principper
• Deltage i workshops, som varierer efter årstiden. Der er special uger for brændemærkning af kalve i foråret, pack
trips op i bjergene og kunst workshops
• Udforske Great Sand Dunes National Park fra hesteryg. Det er de største sandmiler i USA og et ganske enestående
syn
Andre aktiviteter inkluderer hikes ud i naturen med guide, flue fiskeri i de lokale bække, fugle- og vildtkiggeri, geologi ture og
mere. Ønsker du at deltage i arbejdet på ranchen er du velkommen til at arbejde side ved side med ranchens wranglers på
de forskellige løbende projekter.
Det kan også være du gerne vil slappe af med massage eller yoga, som er tilgængelig hele ugen.
Hen gennem ugen får du en god fornemmelse for livet på en arbejdende ranch og på det enestående projekt, de har gang i
her i det sydlige Colorado.
Og hver aften afsluttes med et lækkert gourmet måltid serveret i en hyggelig og uformel atmosfære i den gamle spisesal i
hovedbygningen. Maden er veltillavet og primært baseret på egne økologiske produkter, hvorfor den naturligvis er præget af
rigtig godt og mørt oksekød og bisonsteaks. Mike Rosenberg er chef, og han har tidligere arbejdet for Carnegie familien og
stået for John Kennedy Jr's bryllupsmiddag. Du kan naturligvis også få vegetarmad, hvis du ønsker - giv besked herom ved
bookingen.
Obs.: Vær opmærksom på, at der ikke rides søndag. Det er hestenes og wranglernes fridag
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Ranchferie i Colorado - turfakta
Varighed:
Du bestemmer selv hvor længe, dog min 7 nætter. Vil du kun være der en kortere periode, så se vores korte program her.
Vær opmærksom på, at der ikke rides på ankomstdagen og om søndagen, som er hestenes og wranglernes fridag.

Indkvartering:
Ranchen byder på 4 stjernet indkvartering med mange fællesfaciliteter. Værelserne er indrettet i den historiske
hovedbygning og er både bekvemmelige og hyggelige.

Pension:
Helpension - virkelig lækker amerikansk mad baseret på ranchens egne økologiske råvarer, bl.a. grøntsager, okse og bison
. Frokosten er en "sack lunch" (madpakke), som du kan tage med ud på dagens aktiviteter. Inkluderet i pensionen er vand,
mælk, te og kaffe. Øvrige drikke betales der for på stedet.

Heste:
De fleste heste er Quarters, rolige, stabile og driftsikre amerikanske cowboy heste, vant til terrænet og de elsker at drive
kvæg.

Rideerfaring:
2-5. Der er et varieret rideprogram og du er selv i stor udstrækning med til at bestemme dine aktiviteter.

Guide:
Der er gode wranglers som guider turene og er behjælpelig med heste og ridning.

Tøj og udstyr:
Sædvanligt ride udstyr, ridestøvler med hæl, ride- eller vandresko, half chaps anbefales, kamera, kikkert, læbepomade,
solcreme og solblokker, langærmet skjorte eller t-shirt, bredskygget solhat der bliver på hovedet, tørklæde til værn mod
støvet i visse perioder, varmt tøj (efterår og vinter). Du skal selv medbringe hjelm, som ikke kan lejes eller lånes på ranchen.

Alternative aktiviteter:
Foto safari efter elg, prærieulv og trækfugle, sand miler eller Sangre de Cristo bjergene*, fuglekiggeri i en af de vigtigste
ruter for trækfugle, hike op til en bjergsø. afslappende massage*, camp-out mellem bison på Medano*, heldags fluefisker tur
på Conejos River med instruktør*, white water rafting på Arkansas River*.
* mærkede aktiviteter koster lidt ekstra og skal bookes på forhånd under opholdet

Vejret:
Der er et meget behageligt subtropisk klima i det sydlige Colorado. Det er varmt i sommermånederne, 25-35 grader om
dagen 12-17 om natten. Luftfugtigheden er dog ganske lav og det er derfor en rimelig udholdelig varme om sommeren.
Vinteren er mild med omkring 0-10 grader om dagen og oftest frost om natten. Solen skinner rigtig meget og der falder ikke
så meget regn.

Drikkepenge:
Det er almindeligt at give tips (eller gratuity) i USA og det fremmer bestemt en god service. Du skal regne med at tippe
omkring 15 % af prisen

Ikke inkluderet i prisen:
Fly til Denver eller Colorado Springs og evt. til Alamosa, videre transport til ranchen, drikke ud over vand, mælk, te og kaffe,
tips.
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Turkode:
US 9601

Billeder fra indkvarteringen
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Ranchferie i Colorado - rejsefakta
Ankomst:
Ankomst torsdag eller søndag, der er check in mellem kl. 14 og 17. Der er middag 18:30. Der rides ikke på ankomstdagen
og om søndagen, der er hestenes og wranglernes fridag.

Afrejse:
Check out senest kl 10 på afrejsedagen

Transport:
Fly til Denver eller Colorado Springs og evt. videre til Alamosa. Der er 4 timers kørsel i bil både fra Denver og Colorado
Springs til ranchen.
Fra København skal du regne en rejsetid på min 13 timer til Denver med 1 stop undervejs.

Transfer:
Der kan arrangeres transfer fra lufthavnen i Alamosa, som koster 100 $ per bil t/r og som betales på stedet.
Det er oftest enklere at leje bil og selv køre. Du får udførlig kørselsvejledning med dine rejsepapirer. Det er rimeligt billigt at
leje bil i USA

Pas og visum:
Du skal tilmelde dig det elektroniske tilmelde system Electronic System for Travel Authorisation (ESTA). ESTA er en internet
baseret formular. Registreringen skal ske senest 72 timer før afrejse.

Vaccination:
Der er ikke behov for vaccinationer før man rejser til USA.

Forsikring:
Vi anbefaler afbestillingsforsikring, der også beskytter dig i tilfælde af sygdom og uheld, der medfører du ikke kan ride.
Derudover skal du have en rejseforsikring, der dækker sygdom, ulykke og hjemtransport. Vær opmærksom på, at
forsikringen skal dække rejser til USA og tjek dækningssummen, da hospitalsophold i USA er meget dyrt.

Turkode:
US 9601

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