
Upplev Alperna från hästryggen

Champoluc

Dagar

5

Pris: från 15.000 SEK per person
När: 11-15  september 2020 
Min-max personer: 8-10
Ingår: flyg utvalda flygplatser, del i dubbelrum, del i flerbädds-
rum på rifugio, helpension under turen, hästhyra och turrid-
ningsledare, guide från theAlps, ett yogapass. 

Du tar själv med dig ridhjälm och lämpliga skor eller stövlar. 
Resan går att genomföra andra datum för grupper.

Days

1

Mail: sales@thealps.com • Phone +46 8 556 976 10

Resan
Vår ritt går längs med gamla åsnestigar och handelsleder, 
över öppna ängslandskap, upp mot de snötäckta bergstop-
parna och genom medeltida alpbyar. 

Boende
Du bor på mysiga Lavarets Chambres
d’hôtes, med endast fem rum, i Barmasc (2000 m), granne 
med hästgården och en natt på rifugio på berget.

Hästar och ryttare
Den här resan är tänkt för dig som känner dig bekväm på
hästryggen oavsett gångart och underlag och är van vid att 
handskas med hästar. 

Resan gör vi tillsammans med hästar och ridledare från The
Green Valley. Hästarna går ute i Alperna året om, är i god 
form, framåt och säkra i den ojämna terrängen.

Välkommen att uppleva Alperna från ett nytt perspektiv!

http://www.lavarets.it/chambres-dhotes-lavarets/
http://www.lavarets.it/chambres-dhotes-lavarets/
https://www.rifugioferraro.it/
http://www.greenvalleyequitazione.com/
http://www.greenvalleyequitazione.com/
http://www.greenvalleyequitazione.com/
http://www.greenvalleyequitazione.com/


Fredag
Ankomst och privat transfer till Barmasc och vårt hotell.
Vi skålar i en bubblande välkomsdrink innan vi går igenom programmet och dagarna på 
hästryggen. Middagen serveras på Le Bracconier.

Lördag
Från frukostmatsalen har vi en svårslagen utsikt mot Monterosas glaciärer. Vi går tillsammans 
till stallet där vår ridledare redan har gjort en första fördelning av hästar och ryttare. 
Halvdagsritt, från det öppna ängslandskapet i Barmasc, genom de små byarna på denna, den 
soliga sidan av dalen. Stigen leder oss till det välbevarade medeltida Antagnod (1710 m), ut-
nämnd till en av Italiens vackraste byar. 
En naturskön ritt tillbaka till Barmasc där vi tar en sen lunch. 
Fånga kvällssolen i hotellets utomhusjacuzzi eller följ med på en kortare vandring, till fots, 
innan middag på rustika Le Solitaire.

Söndag 
Högre och längre! Vi lämnar Barmasc bakom oss för en tvådagarstur. Den antika bevattningska-
nalen Ru Courtod följer oss längs med smala stigar och mindre grusvägar. Lunch blir på en
agriturismo, där menyn är komponerad med råvaror från den egna gården. Avsluta gärna med
en krämig gelato, gjord på färsk mjölk från korna som betar, bokstavligen, runt hörnet.
Delar av dagens tur är ganska krävande och vissa partier måste göras till fots, medan andra
avsnitt inbjuder till att sträcka ut i galopp. 
Efter en lång dag i sadeln blir du varmt välkomnad till bergsstugan Ferraro (2066 m). En kväll 
på rifugio är en speciell upplevelse och det brukar bli många spännande historier över ett par 
glas lokalt vin innan det är dags att gå och lägga sig. Vi sover gott på Ferraro med våra hästar 
strövandes utanför.

Måndag
Ridturen går ner till Champoluc (1560 m). Vi stannar till för något lättare att äta och dricka
innan vi fortsätter tillbaka till Barmasc.
Om du vill kan vara med på eftermiddagens yogapass med Yoga Monterosa. Programmet är
speciellt anpassat för ryttarmuskler. Eller kanske vill du ha lite tid att till att besöka de trevliga
butikerna och kaféerna längs med gågatan i Champoluc? 
Middag och övernattning i Barmasc.

Tisdag
Sovmorgon och relax. Transfer till flygplatsen.

Programförslag

info@theapls.com | tel: 070-738 32 92Mail: info@thealps.com • Phone +46 8 556 976 10

Kontakt
marta@thealps.com

mobil +46 705 77 13 05

italien +39 347 99 88 404

linnea@thealps.com

mobil +46 703 01 70 16

italien +39 348 72 74 440

http://www.lamaisondubraconnier.eu/
http://latchavana.it/IT/index
https://www.rifugioferraro.it/
http://www.thealps.com/resorts-monterosa/champoluc
https://www.yogamonterosa.com/

