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Trail op i Black Mountains
Tempo og gode udfordringer
Uge med helpension
5 dage i sadlen
Rideerfaring: 3-5
Indkvartering på farmen i gode værelser

Ridecentret ligger midt i Wales i Brecon Beacons National Park. De har 65 gode Welsh Cobs af egen avl, og de har gennem
mange år arrangeret nogle af Storbritanniens bedste trails i smukke og varierede omgivelser i Wales. På denne trail tager vi
hver dag udgangspunkt i farmen, hvor du bor under hele opholdet, og rider ad forskellige ruter op i Black Mountains og
udforsker området. Dagsridtene øges dag for dag i længde, tempo og sværhedsgrad under skyldig hensyntagen til rytternes
niveau og evner.
Målet er, at du ved ugens slutning har fået en rigtig god rideoplevelse, fået udfordret sanserne, nydt hyggeligt samvær med
andre ryttere og at du føler dig bedre og mere tillidsfuld som rytter.
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Program for Black Mountain Explorer
Fem dages gradvis mere udfordrende trail op i Black Mountains. Vi rider i et relativt uudforsket område af højtliggende hede,
beliggende mellem de pittoreske dale Wye og Usk, og hjemsted for noget af det absolut bedste cross country ridning i hele
Storbritannien.
Hver dag tager vi forskellige ruter og rider mellem 13 og 29 km per dag. Vi stopper for at spise frokost på landsby kroer, som
vi møder på vores vej. Hen over ugen vil du opleve et bredt udsnit af forskelligt terræn og varieret tempo, og da vi vender
tilbage til farmen hver aften har du endda muligheder for at prøve forskellige heste, hvis du vil.
Efter dagens ridt skal du nyde Maria's fremragende hjemme-kokkererede mad og efterfølgende kan du slappe af ved pejsen
eller besøge den lokale pub. En af aftenerne skal du spise middag på en af de lokale kroer eller restauranter (ikke inkluderet
i prisen). Abergavenny er med rette kommet på landkortet for sine gode madsteder og du kan få god rådgivning af dine
værter til dit valg.
Du ankommer sidst på eftermiddagen lørdag og bliver introduceret til de andre deltagere og guiden over middagen. Hen
over ugen vil ridtene blive gradvist længere, tempoet højere og ydfordringerne større. Fleksibilitet er nøgleordet og guiderne
er opmærksomme på, at alt foregår sikkert og at det bliver en både behagelig og spændende oplevelse for dig. Efter en lille
uge i Wales føler vi os sikre på, at du er en mere selvsikker og afslappet rytter, der er i god kontakt med din hest.
På trailen 20-26 juli er der indlagt besøg på Royal Welsh Agricultural Show. En af dagene rider vi om morgenen og besøger
showet om eftermiddagen i Builth Wells. Det er angiveligt det største dyrskue i Europa med masser af rideaktiviteter og
opvisninger. Entreen er omkring 28£, som betales ved indgangen (indgår ikke i prisen).
Det er muligt at forlænge turen hen over weekenden. Du rider så fredag og lørdag og tager af sted søndag efter
morgenmaden, eller du kan holde fri fredag, ride lørdag og søndag formiddag og tage afsted fra omkring kl 16.
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Black Mountain Explorer - turfakta
Varighed:
En lille uge med 5 dage i sadlen, 6 nætter.
Det er muligt at forlænge turen hen over weekenden. Du rider så fredag og lørdag og tager af sted søndag efter
morgenmaden, eller du kan holde fri fredag (frokost er på egen hånd), ride lørdag og søndag formiddag og tage afsted fra
omkring kl. 16.

Indkvartering:
Du bor på farmen i pæne dobbeltværelse med eget bad og toilet og der er også nogle få enkeltværelser. Der er et
enkeltværelsestillæg, men er du villig til at dele værelse med en af samme køn og en sådan findes, vil enkelttillægget
bortfalde/blive refunderet.

Pension:
Helpension. Torsdag aften har køkkenet fri og du skal derfor selv sørge for aftensmad. Der er mange gode pubs og
restauranter i nærheden og værterne vejleder dig gerne i dit valg. Alkoholiske drikke er ikke inkluderet i prisen, men du er
velkommen til selv at medbring vin og øl, som du kan nyde til maden. Dine drikkevarer under frokosterne på de lokale pubs
står du selv for.

Ridning:
Vi rider engelsk ridning med engelske sadler og seletøj

Heste:
Der er 60+ Welsh Cobbs på centret af egen avl. De er veltrænede og har et godt temperament ligesom de er særdeles
velegnede cross country heste

Rideerfaring:
Niveau 3 eller bedre. Du skal være komfortabel i de tre gangarter og du skal kunne klare lange dage i sadlen

Guides:
Turene ledes af en meget kompetent guide, der kender både heste og egn godt

Vægtgrænse:
Du må max veje 90 kg

Tøj og udstyr:
Ridehjelm (du kan evt. låne på centret), ridestøvler, ridebukser, handsker, regntøj, en varm trøje, jakke og et par bekvemme
bukser. Adapter behøves til elapparater.

Ikke inkluderet i prisen:
Fly til London eller Birmingham, videre transport til ridecentret, middag torsdag, alkoholiske drikke og drikke på pubs
undervejs, evt. entre til Royal Welsh Agricultural Show. Du er velkommen til at medtage din egen vin og øl.

Turkode:
GB 102-01
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Black Mountain Explorer - rejsefakta
Transport:
Fly til London eller Birmingham.

Transfer:
Videre i lejet bil eller med tog eller bus.
Der er gode coach forbindelser (National Express Coaches) fra London Heathrow til Chepstow, hvor du vil blive hentet af
repræsentanter for ridecentret. Prisen (2018) er omkring 40£ for busbilletten t/r og transfer fra og til Chepstow koster
omkring 140£ per bil t/r og tager omkring 1 time
Tog fra London Paddington via Newport til Abergavenny. Turen kan gøres på 2½-3 timer. Der er kun 20 min med taxi fra
Abergavenny til ridecentret (35£).
Lejet bil - du får udførlige kørselsinstruktioner med din voucher

Ankomst:
Lørdag efter kl 17. Der serveres middag kl. 20

Afrejse:
Fredag efter morgenmaden. Turen kan forlænges med et weekendophold med afrejse søndag efter frokost eller omkring kl.
16

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:
GB 102-01

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

18-09-2021

Hippo Tours Aps • Stengårdsalle 17 • 3480 Fredensborg • CVR-nr.: 29913838
Telefon: +45 36 96 08 94 • E-mail: kontakt@hippotours.dk • Web: www.hippotours.dk

5/5

