Riding base Balkan, Bulgarien
Priser 2012
Balkan Trail & Trail til De syngende klipper kr. 5.100 pr. person
Alt dette er med i prisen: Transfer fra/til Sofia lufthavn, 2 nætter i hyggeligt Guest House i delt dobbeltværelse med
dush & toilet, 5 nætter i bjerghytter/kloster i 2-4 sengsværelser, brus/toilet på etagen, 7 nætter med helpension,
”egen hest” fuldt opsadlet, ridefører i 6 dage & bagagetransport.
Balkan Trail:

Trail til De syngende klipper:

14/4, 21/4, 28/4, 5/5, 12/5, 19/5, 26/5, 2/6, 16/6, 30/6, 14/7,
28/7, 11/8, 25/8, 8/9, 15/9, 22/9, 6/10
9/6, 23/6, 7/7, 21/7, 4/8, 18/8, 1/9, 29/9, 13/10,
20/10

Også i år
garanterede
afgange

Trail til Mount Botev kr. 5.600 pr. person
Alt dette er med i prisen: Transfer fra/til Sofia lufthavn, 2 nætter i hyggeligt Guest House i delt dobbeltværelse med
dush/toilet, 5 nætter i bjergene ifølge program, helpension, ”egen hest” fuldt opsadlet, ridefører i 6 dage, pakheste (til
gruppen) & bagagetransport.
14/7, 8/9

Trail til Mount Botev:

Balkan Panorama Trail kr. 5.500 pr. person
Alt dette er med i prisen: Transfer fra/til lufthavn, 3 nætter i hyggeligt Guest House i delt dobbeltværelse med
dush/toilet, 4 nætter i bjerghytter i 2-4 sengsværelser med eget brus/toilet eller på etagen, helpension, ”egen hest”
fuldt opsadlet, ridefører i 6 dage & bagagetransport.
Panorama Trail:

23/6, 11/8

Riding base Balkan kr. 3.950 pr. person (nov.-maj) og kr. 4.250 pr. person (maj-okt.)
Alt dette er med i prisen: Transfer fra/til lufthavn, indkvartering i hyggeligt Guest House i delt dobbeltværelse med
dush/toilet, 7 nætter med helpension, ”egen hest” fuldt opsadlet & ridefører i 6 dage. Mulighed for tilkøb af ridning på
toppen af bjergene (betaling på stedet).
Riding base Balkan:

Hele året

Family Nature Adventure kr. 4.500 pr. person
Alt dette er med i prisen: Transfer fra/til lufthavn, indkvartering 6 nætter i bjerghytte & 1 nat i tipi, 2-3-4
sengsværelser, brus/toilet på etagen, 7 nætter med helpension, ”egen hest” fuldt opsadlet, ridefører i 5 dage & 1
udflugtsdag.
Family Nature Adventure:

Hver lørdag 9/6 – 15/9

Ridning og SPA eller Ridning og storby kr. 4.950 pr. person *)
Alt dette er med i prisen: Transfer fra/til lufthavn og til SPA hotel/Plovdiv/Sofia, indkvartering 5 nætter i bjerghytte i
2-3-4 sengsværelser, brus/toilet på etagen & 2 nætter på SPA hotel eller i Plovdiv/Sofia i delt dobbeltværelse med
brus/toilet, 7 nætter med helpension undtagen frokost fredag, ”egen hest” fuldt opsadlet og ridefører i 5 dage.
Ridning og SPA eller storby :

Hver lørdag 9/6- 15//9

Tilmelding: Ved tilmelding bedes oplyst årgang/højde/vægt/rideerfaring. Så snart du kender flynummer og tider for
ankomst og afrejse bedes dette meddelt af hensyn til planlægning af transporten fra lufthavnen.
Depositum: EUR 100 eller 750 kr. senest 10 dage efter bekræftelse. Restbetaling: Senest 30 dage før ankomst.
Generelt:
•
Der er ankomst og afrejse om lørdagen.
•
Man kan tilmelde sig som enkeltperson, et par stykker sammen eller som gruppe. Trails / Family Nature
Adventure gennemføres ved 4 tilmeldinger og Riding base Balkan ved 2 personer - alle planlagte ture i 2007,
2008, 2009, 2010 og 2011 blev gennemført.
•
*) Prisen gælder ved 4 tilmeldinger. Tillæg ved færre kr. 450 pr. person.
•
Der er ingen tillæg, hvis værelse deles (f/f eller m/m).
•
Eneværelse bedes meddelt, hvis ønskes. Tillæg må påregnes.
•
Helpension: Fra aftensmad på ankomstdagen til morgenmad på afrejsedagen.
•
Frokost arrangeres som picnic, frokost pakke eller alm. frokost afhængig af dagens ridt/vejret.
•
Der er mineralvand til alle måltider; øvrige drikkevarer som sodavand, øl & vin betales på stedet.
•
Transfer fra/til lufthavn er en samlet transport for alle ankommende og afrejsende gæster fra lufthavnen i
Sofia. Vi anbefaler ankomst ikke senere end kl. 18 og afrejse ikke tidligere end kl. 12. Transporten arrangeres
efter den senest ankommende og den tidligst afrejsende rytter.
•
Individuel transfer eller ved ankomst/afrejse tidligere/senere end ovennævnte skal bestilles på forhånd og
koster kr. 1000 pr. vej pr. bil (op til 3 personer).
•
Mulighed for at købe udflugter på stedet ved ophold på Riding base Balkan til fx Troyan klosteret, shopping i
Troyan, Etara frilandsmuseum, Gabrovo & Klosteret i Batoshevo.
•
Alle gæster skal have forsikring, der dækker rideferie i Bulgarien.
•
Ved afmelding efter bestilling: Depositum tilbagebetales ikke. Tidligere end 14 dage før ankomst er 50% tabt,
14-2 dage før ankomst er 75% tabt, mindre end 2 før er der ingen tilbagebetaling. Vi anbefaler, at man
tegner en afbestillings- og rejseforsikring hos et forsikringsselskab.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Priserne er gyldige fra 24.11.11 og indtil ny foreligger.

www.R i d i n g B a s e B a l k a n .com
horses@ridingbasebalkan.com
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