Top stutteri i Portugal

• Varieret udbud af ride programmer
◦ Dressur med meget kvalificerede instruktører
◦ Turridning i herlig natur omkring stutteriet
◦ Mixed - dressur lektioner og turridning
•
•
•
•
•
•

Ugeophold på fantastisk resort med helpension
5 dage i sadlen
Rideerfaring: 3-5
Smagfuld indkvartering i rummelige dobbeltværelser med svømmepøl og alle fornødenheder
Helpension med meget lækker mad
Hele året

Lusitano heste af meget høj kvalitet på velrenommeret portugisisk stutteri. Der er 20+ heste. De er alle veltrænede og af
forskellige temperamenter, så der vil også være en, der passer dig. Vi benytter fortrinsvis portugisiske sadler i turridningen
og til dressur de mest moderne konkurrence sadler.

Her er valgmulighederne:
Dressur
• Regular - du får en lektion a 1 time hver dag i 5 dage
• Intensiv - du får to lektioner a 1 time hver dag i 5 dage
Turridning
• Light - du rider 1½ time hver dag mandag til fredag i den aldeles skønne natur omkring centret
• Full - du rider to ture a 1½ time hver dag i 5 dage
Mixed
• Dressurlektioner a 1 time og turridning a 1½ time hver dag mandag til fredag

Sådan gør du:
Tryk på knappen vælg ud for det datointerval, der passer dig
Vælg indkvartering - standard eller premium
Vælg rideprogram mellem dressur regular, dressur intensiv, turridning light, turridning full eller mixed
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Vælg antal deltagere - og du vil se prisen for den valgte tur. Ved at variere dine valg kan du se alternative priser
Vælg dato for ankomst, afrejse udfyldes automatisk

Flot VIDEO fra ridecentret
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Stutteri i Alentejo - turfakta
Varighed:
En uge med 5 dages ridning, 6 nætter

Indkvartering:
I dobbeltværelse på resortet.
Du indkvarteres i et stort indbydende Standard værelse med bad og toilet.
Du kan også vælge Premium værelse, som er større, mere komfortabelt og lækkert indrettet.
Der er swimming pool, stor fælles dagligstue med udsigt, en stor og indbydende spisestue.
Se mere om værelserne længere nede på siden

Pension:
Helpension. Maden er portugisisk og international og veltillavet. Morgenmaden er en buffet med alt du behøver for at få en
god starte på dagen. Frokosten er ofte en god, nærende salat og middagen er en velsmagende buffet. Kaffe og te om
eftermiddagen og alle drikke til måltidet, inkl. en flaske hvid- eller rødvin, er inkluderet

Heste:
Lusitano heste af høj kvalitet. Der er heste til alle niveauer af ryttere. Der er 20+ heste og heraf benyttes ca. 10 i dressur. De
er alle veltrænede og af forskelligfe temperamenter, så der vil også være en, der passer dig. Vi benytter fortrinsvis
portugisiske sadler i turridningen og til dressur de mest moderne konkurrence sadler.

Rideerfaring:
Der gives kompetent undervisning til alle niveauer af ryttere, fra den helt uerfarne rytter til meget erfarne og dygtige dressur
ryttere. Af hensyn til hestene er der en vægtgrænse på 110 kg.

Rideprogram
Der er 5 mulige programmer at vælge imellem:

Dressur:
Der tilbydes undervisning på alle niveauer, fra begynder til de højeste klasser ved dygtige instruktører, som selv konkurrerer
på Grand Prix niveau.
Der findes et ridehus og en udendørs ridebane som opfylder olympiske mål 60x30 m.
I er max 2 ryttere pr. instruktør. På udendørsbanen er I max. 4 på banen af gangen.
Du kan vælge mellem
• Regular med 1 lektion hver dag mandag til fredag a 1 time
• Intensiv med 2 lektioner hver dag i 5 dage a 1 time

Turridning:

Guidede ture i mindre grupper. Rundt i den afvekslende natur onkring ridecentret.
Der er to muligheder
• Light - du rider 1½ time mandag til fredag i den aldeles skønne natur omkring centret
• Full - du rider to ture a 1½ time hver dag i fem dage

Mixed:
• Du kan med fordel kombinere dressurlektioner og turridning med 1 lektion på dressurbanen og en 1½ times tur ud i
naturen hver dag mandag til fredag. Oftest er dressurlektionerne om formiddagen og turridning om eftermiddagen,
men det kan godt veksle afhængig af vejr, ønsker og belægning

Ikke-ryttere:
Er meget velkomne
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Andre aktiviteter:
Der er cykler og kanoer til fri afbenyttelse. Swimmingpool ved terrassen er også til rådighed. Samt et utal af søer rundt på
ejendommen, hvor det er muligt at bade.

Sæson:
Hele året

Ikke inkluderet i prisen:
Fly til Lissabon, transfer til gården, drikke uden for måltiderne, forsikring

Turkode:
PT 8903
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Stutteri i Alentejo - rejsefakta
Ankomst:
Søndag. Der er indchecking fra kl. 16 (eller efter aftale). Receptionen lukker kl. 18, senere ankomster skal være med
stedets transfer.

Afrejse:
Lørdag efter morgenmaden. Check ud på afrejsedagen senest kl. 12.

Transport:
Fly til Lissabon. Resortet ligger ca. en times kørsel mod øst fra lufthavnen.

Transfer:
Kan arrangeres og koster 220 € per bil t/r. Transfer betales lokalt. Det er relativt billigt at leje bil i Portugal, der er gode veje
med motorvej det meste af vejen og det er enkelt at finde resortet

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:
PT 8903

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