
Upptäck tillsammans

Härlig ridning över stora fält och åkrar, genom pittoreska byar, vid vingårdar, 
över små vattendrag i Languedoc-Roussillons böljande landskap där det doftar 
av timjan, rosmarin och andra örter som växer längs med vår ridväg.

RIDRESA TILL FRANKRIKE 
Rid i det böljande franska landskapet och njut av rustik fransk 
hemlagad mat

Resia Borås   033-22 90 60   
grupp.boras@resia.se   www.resia.se

Ni får underbara dagar på den ekologiska 
gården Domaine de Fraisse,  fransk lantmiljö 
när den är som bäst. Enkelt, rustikt och hög 
kvalitet! Mysiga uteplatser och en pool att 
slappna av vid. Dessutom får du njuta av 
fransk mat gjord på råvaror från gården. 
Alla måltider ingår!

På vår ridresa har vi 5 st ridpass, längre 
uteritter och även lektioner på gården med 
fokus på horsemanship och samspelet med 
hästen.  Gården har hästarnas välbefinnande 
i fokus och det är inspirerande att ta del av 
deras hästhållning.

Ridturer och lektioner sker i en liten grupp, 
max antal deltagande på resan är 15 
personer! 
 

Programmet, dag för dag
Onsdag 18 april 
• Avresa från Göteborg  06.05, ankomst till 

Toulouse 13.00
• Transfer till gården, 
• En lättare lunch vid ankomst och 
• Ridpass på gården där ni lär känna 

hästarna
• Middag på gården

Torsdag 19 april
• Frukost, lunch och middag på gården. 
• Uteritt ca 2–2,5 timmar
• Eftermiddagspass – lektion i ridhus eller 

paddock

Fredag 20 april 
• Frukost, lunch och middag på gården. 
• Ridtur ca 2–2,5 timmar
• Eftermiddagspass – lektion i ridhus eller 

paddock

Lördag 21 april
• Frukost på gården innan avresa till 

flygplatsen
• Ankomst i Göteborg 17.50

Kontakta Resia Borås för bokning och mer 
information!

Ridning, mat och härliga miljöer 18–21 april



Domaine de Fraisse

Upptäck tillsammans

Prisinformation:
Pris avser per person i delat dubbelrum.
fr.  12.490:– med avresa från Göteborg

Tillägg
Enkelrumstillägg – fråga Resia Borås 
Extra ridpass (bokas på plats) 450:–/pass
Avbeställningsskydd 585:–/person
Försäkring 120:–/person

I priset ingår
• Flyg från Göteborg, inklusive flygskatter
• 3 nätter, del i dubbelrumpå Domaine de 

Fraisse
• 5 ridpass
• 3 luncher
• 3 middagar
• Transfer i Frankrike t och från flygplatsen
• Svensk färdledare

Tillkommer:
Dryck 
Lunch dag 4

Reservation för ev. prisändringar av skatter, 
valutakursändringar eller liknande utanför  
Resias kontroll. Resia förbehåller sig rätten  
att ställa in resan vid färre än 10 bokade  
31 december 2017.

Resfakta
Flygtider
18 april
Göteborg–München 06.05–07.55
München–Toulouse 11.10–13.00             

21 april
Toulouse–München 13.40–15.20                      
München–Göteborg 16.05–17.50

Boende 
Domaine de Fraisse är en trevlig gård i 
charmig rustik stil med vackra omgivningar 
och trygga hästar. Boendet är i det 300 år 
gamla stenhuset. Gården är helt ekologisk 
med ett genomtänkt koncept, allt från 
maten där mycket av grönsakerna är odlade 
på gården, ekologisk bomull i lakan och 
handdukar, ekologisk hantering av grödor 
och gödsel. 

Maten
Både lunch och middag består av 3-rätter
Oftast är det en färdigbestämd meny. Det 
kan även vara buffé. Dryck tillkommer och 
det går bra att köpa en vinflaska på gården, 
som man får sitt namn på och kan sparas till 
kommande tillfällen.  

RIDRESA TILL FRANKRIKE 
Rid i det böljande franska landskapet och njut av rustik fransk 
hemlagad mat

Resia Borås   033-22 90 60   
grupp.boras@resia.se   www.resia.se


