3-DAAGSE TREKTOCHT VELUWEZOOM

Beste ruiters!
Het wordt alweer het 5e jaar dat wij weer enkele driedaagse trektochten
organiseren en we mogen ons nog steeds verheugen op veel belangstelling. Er
zijn diverse ruiters die al twee keer of zelfs vaker meegegaan zijn!
Om goed te kunnen plannen en evenwichtige groepssamenstellingen te maken
voor komend seizoen (2019) willen we graag inventariseren wie er
geïnteresseerd is in deelname. De data-opties zijn inmiddels bekend. Bij
voldoende aanmeldingen worden deze data definitief.

TREKTOCHT 1: 20-22 april (zat-ma)
TREKTOCHT 2: 28-30 juni (vrij-zo)
TREKTOCHT 3: 6-8 sept (vrij-zo)
TREKTOCHT 4: 25-26-27 okt (vrij-zo) Vol
Opgeven kan via de prikbordlijst of via een e-mail naar: Info@mansour.nl
Neem voor meer informatie gerust contact op met:
José Metz (Metzjose@gmail.com)
Caroline Neys (Caroline@mansour.nl)

Aanvullende informatie over de Stal Mansour trektocht Veluwezoom:
Het is een unieke ervaring door een uniek stuk natuur. Te paard in een gemoedelijk tempo vanaf Stal
Mansour, over Koningsheide naar het Nationaal Park de Veluwezoom. Nagenoeg de hele route loopt
door bos en over heide, je zal weinig asfalt tegenkomen.
De eerste dag is een route naar Laag Soeren, waar wij (en de paarden) 2 nachten slapen. De 2e dag
rijden wij een dagtocht in de omgeving (bijv Loenermark). De derde dag rijden wij (wederom via een
prachtige route) terug naar Stal Mansour. Totaal rijden wij deze 3 dagen ongeveer 4-6 uur per dag.
Zoals van ons gewend zorgen wij voor een stel fijne betrouwbare paarden en houden wij zoveel
mogelijk rekening met jullie voorkeur. Verder zorgen wij dat jullie deze dagen voldoende te eten en
te drinken krijgen.
Aan jullie de taak om vooral optimaal te genieten en daarbij voor je eigen paard te zorgen. Wij zullen
samen de paarden voeren en de stallen klaarmaken (en opruimen). De rest wordt door ons geregeld,
vervoer van bagage, eten, drinken, alles (hulp bij afwas is natuurlijk altijd welkom, maar geen
verplichting).
Jullie slaapplaats betreft een 2- en een 4-persoons kamer met gedeelde douche en toilet. Er zijn
dekbedden aanwezig. Graag zelf een 1p-dekbedovertrek/hoeslaken (of slaapzak) meenemen.
Ontbijt en diner nuttigen wij in de boerderij, lunchen doen wij onderweg, veelal met paard in de
hand om zo optimaal mogelijk van de natuur te genieten.
De kosten voor dit compleet verzorgde driedaagse arrangement bedragen 365 euro (inclusief paard,
eten, drinken, overnachting, vergunning Veluwezoom, bagagevervoer, assistentie onderweg en
kundige begeleiding). Indien je in het bezit bent van een MRB paspoort ontvang je 15 euro korting.
Als je met je eigen paard/pony rijdt ontvang je 50 euro korting.
Er is slecht 1 ‘maar’: we verwachten van deelnemers een rijniveau minimaal gelijk aan het
ruiterbewijs en om onze paarden goed en gezond te houden, juist ook bij dit soort intensieve
tochten, houden we een maximum lichaamsgewicht van 90 kg van de ruiter aan.

