
Horse Harmony loma Barco de Avilassa
Castilla y Leon, Espanja

 

  

Haluamme tarjota horse harmony lomilla aitoja hetkiä, niin naurua kuin miksei 
itkuakin, todellista sielunrauhaa ja kiireetöntä olemista ja ennenkaikkea suuria 
elämyksiä rakkaiden silkkiturpiemme kanssa. Haluamme pitää ryhmät aika pieninä 
(esim. 6-12 henkilöä) jotta kaikilla on olo turvallinen ja mukava olla.

Laitan teille joitain perustietoja ympäristöstä, majoituksesta, hevosista jne. 

Ympäristö ja sää

* Barco de Avila on perinteinen keski-Espanjan maalaiskylä eli ei löydy 
massaturismia, jos edes turismia ollenkaan:) Silti kaikki palvelut saatavilla : 
terveyskeskus 24h, kauppoja, ravintoloita baareja yms. 

* Suuret vuoristot ympäröivät Barco de Avilaa (korkeimmat huiput yli 
metriä 2500m! Upeat maisemat , luonto ja reiti taattu. 

* Vuoristoilta virtaa yksi Espanjan suurimmista ja tärkeimmistä joista, Tormes. Pääsee
uimaan kesällä. Ratsastamme myös vuoristolaagunille usein. 

* Kylä ja alue  on historiallinen : roomalaisten rakentama linnoitus sekä useita 
roomalaisten aikaisia siltoja yms. 

* Paikkamme on ideaali ulkona urheiluun ja esimerkiksi maastoratsastukseen sillä 
paikka on täynnä polkuja ja santateitä satoja kilometrejä joka suuntaan. Useita 
suojeltuja luonnonalueita. 

* Ilmasto on kuiva eli luonto on aivan erilaista kuin Suomessa.



- Talvella on kylmä (yöllä usein pakkasta, päivällä nousee 15° )
- Kesällä on kuuma päivisin ja viileä iltaisin ja öisin (aktiviteetit tehdään aamuisin ja 
iltaisin kun aurinko ei porota).

Majoitus ja ruokailu

* Majoitus rauhallisessa maalaishotellissa (todella huikea vanha maalaistalo josta 
remontoitu 4 tähden hotelli). Hevoset helppo jättää laitumelle syömään hotellin 
laitumelle. 

* Aamupala aina hotellissa. Kaikki ateriat sisältyvät matkan hintaan. Syömme 
ravintoloissa, pic-niceillä, terasseilla sekä maistelemme erilaisia espanjalaisia ruokia. 
Kasvisruoka mahdollisuus !

* Hotellissa on kylpylä (sauna, turkkilainen sauna, poreamme sekä uima-allas). 
Lomaan sisältyy yksi nautintoilta  kylpylässä.

* Mahdollisuus käyttää hotellin tiloja esim. Joogaa varten. 

Kuljetus

* lentoliput eivät sisälly hintaan. 

* Kaikki muut kuljetukset kuuluvat hintaan. Haemme lentokentältä ja viemme ja 
tuomme tarpeen mukaan. Meillä on 8 paikkainen auto  + kuljettaja. (mahdollisuus 



ottaa käyttöön myös toinen automme eli 4 paikkaa + kuljettaja). Eli maksimi 
vierasmäärä olisi 12 henkilöä.

Hevoset 

Meillä on kaksi pääteemaa jota toteutamme hevostemme seurassa
- luonnonmukainen kommunikointi ja koulutus käyttäen meditaatiota 
- huippeat maastoretket eri kohteisiin

Esimerkkejä maastoretkistämme hevosella

*  Hylätyn kylän rauniot (1/2 pv)
*  Ratsumiehen laguuni (koko pv)
* Kuutamo ja tuhannet tähdet (2h)
kuutamoratsastus – paikkamme on rankattu
yhdeksi maailman parhaista paikoista nähdä
tähtiä, tulette sen huomaamaan).
* Tuhatvuotinen Taikametsä (1/2 - koko pv)
* Hevosten uittaminen kesällä

Meillä on käytössä tällä hetkellä 6 hevosta vieraille (ja 2 vaellusoppaille). Jos on 
tulossa enemmän väkeä, saamme kyllä hankittua enemmänkin hevosia vaellukselle. 
Osallistujamäärä tarvitsee vain tietää hyvissä ajoin. 



Olisi hyvä jos kaikki osallistujat olisivat aika samantasoisia, niin että pysyvät mukana 
ravissa ja laukassa. Vaellukset ovat hauskempia jos kaikilla on enemmän tai 
vähemmän sama ratsastustaso ja että voidaan vähän myös päästellä :)

Muita juttuja jotka voisi sisältyä matkaan   

* Hevosten koulutusseinaari/esitys käyttäen meditaatiota (ei lisäkustannusta). Meillä 
on mm. 2 vuotiaita varsoja joiden ensimmäiset pikkukoulutusjutut alkavat keväällä. 

* Live musiikki-ilta meidän Trekhorsen hevosranchillä luonnon keskellä. (ei 
lisäkustannusta)

* Taideilta paellan ääressä (ei lisäkustannusta)
- Ratsastamme taiteilijaystäväni luo jolla hevostila. Paikanpäällä voimme 
maalata  hevostauluja ja/tai voimatauluja ja jos tarvitsette apua tai neuvoja 
maalauksessa niin ystäväni auttaa. Hänen espanjalainen superkokki miehensä
taikoo upean paellan paikanpäällä musiikin ja viinin kera

Hinta 210€/päivä

Sisältää kaiken paitsi lennot:
* hotellin
* aamupalan, lounaan, välipalan, illallisen ja juomat ruokien yhteydessä
* autokuljetukset
* Hevosvaellukset, hevoskurssin, ja tapaturmavakuutuksen ratsastuksen yhteydessä
* Taide-illan
* Paellajuhlat
* Live musiikki-illan

Eli esimerkiksi 6 päivää/5 yötä 210€ X 6 = 1260€. 
HUOM ! Kaikilla osallistujilla on oltava matkavakuutus joka kattaa niin 
tavarankatoamisongelmat lentokentillä, kuin tapaturmat. Matkavakuutuksia saa 
alkaen 19€. 

Voitte tulla niin pitkäksi aikaa kun haluatte, mutta suosittelen ihan minimissään 3 
päivää. 



Aikaa jää myös meditaatiolle, joogalle, jne. Olen erittäin innoissani kuulemaan teidän 
ehdoituksianne ja toivomuksianne. Kertokaa mitä te haluaisitte tältä lomalta ja mitä 
ensiehdotuksessani haluaisitte muuttaa, lisätä tai poistaa. 

PS. 
* meillä on mahdollisuus tilata yksittäis kursseja jooga-opettajalta. 
* Mahdollisuus kasvisruokaan

Ystävällisin terveisin, 
Anni

trekhorse.europe@gmail.com
Puhelin josta saa lähes aina kiinni : +33 768 366 444 


