
  

TREKHORSE IBERIAN DREAM
 Rento hevoslomapaketti + 1 yön kaupunkimatka Salamancaan 

Varaukset : www.trekhorse.com - e-mail : trekhorse.europe@gmail.com - Puhelin : +358 44 922 8486

Tervetuloa nauttimaan täysillä hevoslomasta keski-Espanjan aurikoon Barco de Avilaan, suurten Gredos vuoristojen syleilyyn! 
Trekhorse Iberian Dream viikko on sekoitus hevosvaellusta, rentoutumista, kulttuuria ja ruokaelämyksiä.

Tutustukaa kanssamme kauniiseen, eksoottiseen luontoon : hevosvaelluksemme kiertelevät Gredos vuoristojen 
luonnonpuistossa, suuren ja komean puhdasvetisen Tormes joen varsilla, sekä välimeren maagisisa ikivanhoissa tammimetsissä.

Tarjoilemme perinteisiä espanjalaisia herkkuja alueen eri ravintoloissa sekä hotellilla, picniceillä luonnonhelmassa ja tapas-
baareissa. Listalla on mm. laadukkaita viinejä, juustoja, iberian « pata negra » kinkkua ja tietysti tuoreita hedelmiä ja kasviksia. 

Majoitus Ibearian Dream viikolla on mitä mukavimassa hotellissa maaseudulla. Hotelli on 1700-luvulla rakennettu maatila, josta 
sittemmin on remontoitu neljän tähden luxushotelli. Vieraamme saavat nauttia hotellin aamupaloista sekä monipuolisista 
illallisista sekä tietenkin hotellikylpylän saunasta, uima-altaasta ja porealtaasta.

Iberian Dream viikko sisältää myös kaupunkimatkan Salamancaan. Historiallinen Unescon maailmanperintökaupunki on mitä 
mainioin turistikohde : paljon nähtävää, helppo kulkea jalkaisin, shoppailla ja nauttia vaikka lasillisesta kauniilla keskiaukiolla.
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Rentouttava hevosloma täyhoidolla luonnonkauniissa vuoristomaisemissa Espanjan lämpimän auringon alla ! Hotelleissamme on kylpylät (sauna, hammam, poreallas ja uima-
allas) joka tekee tästä lomapaketista myös mahtavan talvilomakohteen.

7 päivää 6 yötä: (majoitus, ruokailu, juomat ruokailun yhteydessä, aktiviteetit, kuljetukset viikon aikana sisältyvät hintaan).
●      5 yötäl 4* hotellissa Barco de Avilassa (1700-luvun maatalossa josta sittenmmin remontoitu luxus hotelli)  
●      1 yö 4* hotellissa Salamancassa (kaupunkimatka Salamancaan, historialliseen UNESCOn maailmanperintökaupunkiin)
●       Aamupalat sekä illalliset tarjoillaan hotellien laadukkaissa ravitoloissa
●       Vieraillamme mahdollisuus nauttia hotellejen kylpylöistä

4 päivää ratsastusta: 2 - 6 tuntia päivä
●         3 päivää vaellusta erilaisissa luonnonmaisemissa :

➢ Historiallisilla karjapaimenpoluilla
● Gredos vuorten kansallispuistossa
➢ Tormes joen varsilla ja rannoilla
➢ Välimeren maagisissa « dehesa » tammimetsissä

●        1 päivä hevosmiestaidon ja luonnonesteiden harjoittelua : pieni  maastoesterata sekä päivä erilaisia hauskoja espanjalaisia karjapaimenen 
ratsastusleikkejä

●        Hevosten uittamista Tormes-joessa Toukokuusta  Syyskuun loppuun

Hevosvaellukset luonnonhelmassa: Gredos vuorten luonnonpuistossa, vuorten laguunoilla, jokivarsilla, dehesa metsässä, perinteisten espanjalasiten maalaiskyliin tutustuminen

Makumatka ruokailuelämyksineen : perinteisiä espanjalaisia ravintoloita, picnic hetkiä luonnonhelmassa, tapas herkkuja terassilla ja paella-juhlat kuuluvat matkansisältöön, 
laadukkaita viinejä, tuoreita hedelmiä, juustoja.

Kulttuurimatka keski-Espanjan vanhan Castillan roomalaiaikaisiin kyliin  : matkanvarrella ylitämme roomalaisten rakentamia siltoja, linnoituksia, kirkkoja, jne…  Vaelluksemme 
kulkevat mm. keisari Kaarle V jalanjälkiä.

Rakkaus hevosiin : hevosemme ovat kilttejä, hyvinhoidettuja, luonnonmukaisin metodein koulutettuja vaelluskonkareita. Voimme järjestää loman myös aloittelijaryhmälle.

(* Lennot Madridiin eivät sisälly hintaan, mutta kuljetukset lentokentälle sisältyvät).

YKSITYISET HEVOSMATKAT - Perheille, pariskunnille ja kaveriryhmille. Paljon llisäaktiviteetteja tarjolla. Hevos-ponimatkat myös perheen pienimmille. Ottakaa yhteyttä !
Ottakaa yhteyttä niin järjestämme viikkonne teidän kalenterinne mukaan !

TREKHORSE IBERIAN DREAMS VIIKKO – rento hevosloma ja 1 yön city trip Salamancaan
Varatkaa paikkanne yhdestä järjestämistämme viikoista – kalenteri sivulla trekhorse.com tai
Varatkaa yksityinen viikko silloin kun teille sopii (min. 2 henkilöä)  

Varaukset : www.trekhorse.com - trekhorse.europe@gmail.com - Puhelin : +358 44 922 8486   

Hinta : 1390€ / henkilö  
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