Manege "Le Trot'In Chair"
Welkom op de website van manege van “Le Trot'In Chair” in het Franse Bourgondiër. Hier is ons
programma van 2011. We bieden u verschillende mogelijkheden om te paard de omgeving te
ontdekken in de natuurlijke typische Charolais omgeving in het zuiden van de Bourgogne.

Het is een genot om samen met uw trouwe vriend de plant-en diersoorten in de omgeving te
ontdekken. U hoeft absoluut geen ervaring te hebben om een rit van een uurtje te maken. We
begeleiden u tijdens alle ritten.

Onze status en erkenning
Onze manege is erkend en lid van verschillende organisaties zoals:

Als lid van de departementale commissie van hippisch toerisme, nemen we deel aan de
werkzaamheden en de erkenning -registratie van verschillende routes.
Leden van de vereniging "Charolais-Brionnais te paard" zetten zich in voor de bevordering en
ontwikkeling van het paardensport toerisme in het departement “Charolais-Brion”. Tijdens de ritten en
evenementen staat de ontdekking van de natuurlijke, architectonische, erfgoed, gastronomische en
culturele invloed van onze landschap voorop.

Begeleiding
De eigenaren van Le Trot'In Chair zijn Cecile en Stefan. Cecile is gekwalificeerd instructrice en
Toeristisch gids paardensport. Cecile heeft zich ook meester gemaakt van het rijden zonder zadel en
paardenverzorging zonder hoefijzers. Cecile spreekt ook Engels.

De Omgeving
U zult al snel ervaren dat deze omgeving nauwelijks hekken of prikkeldraad kent om de weilanden en
bospercelen van elkaar te scheiden. Dat maakt het zo leuk te paard waardoor u over de heggen kunt
kijken en nog beter het landschap kunt bewonderen. Overwegend zijn het de karakteristieke heggen
die dit “beschermde landschap” zo bijzonder maakt. Glooiend met zo hier en daar wat steilere
heuvels.

Prachtig om zo met uw paard doorheen te trekken. Martigny les Comte is een dorp dat vroeger een
grote steengroeve had waar meer dan 2000 mensen werkten. Vandaag wonen er zo’n 460 mensen.

Ontdek de Romeinse invloeden bij dorpjes en kastelen zoals Sigy le Chatel, Saint Ythaire, Salornay
Guye, Forestwalk Chaumont en La Grande Canopy.

Een uurtje er op uit
Onder begeleiding van Cecile ziet u de omgeving van Martigny les Comte. U hoeft geen ervaring te
hebben. De paarden lopen in hun eigen volgorde achter elkaar aan en het enige wat u moet doen is
genieten van de omgeving.

Te paard of per pony
U kunt te paard bij ons komen rijden voor ritten tussen de 1 en 3 uur. We rijden in groepjes van
maximaal 8 paarden. Het is mogelijk ergens onderweg te picknicken. Voor kleine kinderen hebben we
ponyritten.

Uw eigen paard
Komt u bij ons in de buurt en wilt u met uw eigen paard de omgeving ontdekken? Dat kan. We
begeleiden u daarin en bieden u verschillende soorten grasland voor paarden. De terreinen variëren
tussen de 1 en 5 ha, waarbij het mogelijk is deze op te splitsen in kleine paddocks

Iets anders terwijl u niet paard rijdt
Uiteraard bied de omgeving voldoende te zien en te doen. De verschillende kleine gehuchten en
dorpen zoals Charrolles bieden u de gelegenheid te winkelen, de markt (woensdag) te bezoeken of uit
eten te gaan in de verschillende soorten restaurants. Voor niet ruiters is er in de buurt “vlieg vissen”,
quad rijden, het zwembad in Charrolles, tennisbaan en het kijken naar paragliding(weekend). We
helpen u graag op weg om iets leuks uit te zoeken. Uiteraard kunt u ook gaan wandelen.

Verschillende meerdaagse tochten
Wij hebben voor u verschillende meerdaagse tochten uitgezet. U begint met de kennismaking met het
paard wat het beste bij u past. Na alle voorbereidingen gaan we gezamenlijk onderweg. Dat kan voor
meerdere dagen met zowel onze paarden of uw eigen paard. We rijden ongeveer 5 uur per dag.
Overnachtingen zijn gepland in cottage of in tenten afhankelijk van uw wensen.
Tweedaagse tocht “Brionnais”
(IGN # 2827e, 2828e, 2927O)
e

Afstand 1 dag: 30 km
e
Afstand 2 dag: 29,8 km
Overnachting: cottage Le
Moulin de Vaux, een
manege, hostel.

Tweedaagse tocht “Charolais”:
(IGN nr. 2827e, 2928O, 2927O)
e

Afstand 1 dag: 26 km
e
Afstand 2 dag: 28 km
Overnachting: De Kleine
Wolf, B & B, pensions tafel.

Driedaagse tocht:
(IGN nr. 2827e, 2927O, 2927e)
e

Afstand 1 dag: 43 km
Overnachting: cottage
Domaine de Morley, oude
wijnmakerij, pension,
host tabel.
e
Afstand 2 dag: 38 km
Overnachting: Het huisje
Godain, Bed and
Breakfast,host tabel.
e
Afstand 3 dag: 26 km

Vierdaagse tocht:
(IGN nr. 2827e, 2828e, 2928O, 2927O)
e

Afstand 1 dag: 30 km
Overnachting: cottage Le
Moulin de Vaux manege,
herberg.
e
Afstand 2 dag: 35 km
Overnachting: Ferme
Auberge de Lavau, huisjes.
e
Afstand 3 dag: 22 km
Overnachting: Domaine de la
Foret, B & B, pensions tafel.
e
Afstand 4 dag: 25 km

Vierdaagse tocht:
IGN nr. 2827e, 2927O, 2928O, 2928ET,
2927e
e

Afstand 1 dag: 26 km
Overnachting: Kleine
Wolven,ontbijt, pensions.
e
Afstand 2 dag: 18 km
Overnachting: Cluny
verblijf, hotel, Haras de
Cluny (paarden).
Restaurants Cluny.
e
Afstand 3 dag: 25 km
Overnachting: Morley
gebied, bed & breakfasts,
pensions tafel.
e
Afstand 4 dag: 43 km

Kalender van 2011 van meerdaagse tochten.
2 DAGEN
07 en 08 mei
25 EN 26 JUNI
21 EN 22 JULI
29 EN 30 augustus
10 EN 11 september
08 en 09 oktober

3 DAGEN
20 tot 22 mei
01st 03 juli
26 tot 29 augustus

4 DAGEN
5 DAGEN
2-05 juni
18 tot 22 juni
11 TOT 14 juli 03 tot 07 september
01st 04 oktober

Dit schema is voorlopig en kan worden gewijzigd. Neem met ons contact op als u geïnteresseerd bent
in een andere periode.

Renners leren om onafhankelijk te zijn en het vertrouwen in hun paard hebben. De cursussen en
activiteiten zijn afgestemd op elk niveau.

Workshop “Barefood”
Voor de liefhebbers van het natuurlijke paard willen wij graag onze ervaring delen. Rijden met paarden
met op blote voeten. Ruiters en eigenaren ontdekken onze manier om te wandelen met paarden die
hebben hier hun hoefijzers al 5 jaar niet meer hebben. Hoe kan ik op blote voeten te gaan? Het is niet
zomaar!

De tweedaagse cursus omvat diverse onderwerpen:
Waarom geen hoefijzer bij het paard: studie van de effecten van het beslaan.
(Gezondheid, levensduur, wonen, motoriek, veiligheid).
Voorbereiding voor de overgang van het paard en de ruiter. De waarschuwing en de
voorwaarden voor een succesvolle overgang (tijd, moeite, gewoonten te verliezen).
Trimmen technieken: inleiding tot het onderhoud van het paard (theorie en praktijk op onze
paarden).
Krijgt het paard spoor overgang: “défferage” en het eerste het knippen van uw paard. Tips
voor het trimmen en het herstel van je paard aan zijn nieuwe leven zonder teugels.
Beschrijving, het gebruik en de montage van Hoof boot voor de overgang van het paard.
Foto oproep voor de controle van de voeten en het geven van een picturale record
een samenvatting van de verschillende punten om te onthouden en te werken.
Uit rijden 2 uur op verschillende grond met onze paarden op blote voeten, om te bestuderen
hoe het paard het gebied grijpt zonder ijzers, en een beetje comfort na de training.
Apparatuur die nodig is voor de opleiding: een lijn markers, een rasp, handschoenen,
staalborstel, een schort of broek Marshal versterkt benen, een camera.
Gevolgd door e-mail van de voortgang van uw paard en uw buurt.

Minimum aantal deelnemers 2 personen.
Waaronder een eettafel en ontbijt, een overnachting in een gastenkamer.
Het hosten van uw grazende paarden.
De uitgang op een paard. (Gelegenheid tot de dag vóór aankomst).

Overnachten
Of u nu te voet, te paard, per auto of fiets, alleen of in groepen komt, we verwelkomen u in een oude
boerderij in de Bourgogne. We bieden aan onze tafel over een maaltijd "terroir" te delen. Ontdek bij
ons de geneugten van de zelfgemaakte producten en lokale gerechten.
Onze Gite is lid van 3 verschillende overkoepelende organisaties:

Hier ziet u foto’s van onze gastenverblijven.

Tarieven
WANDELINGEN
PAARD PONY
1 / 2 uur
€6
1 uur
€ 16
€9
1:30
€ 23
2 uur
€ 30
3 uur
€ 42
Dag + Picknick
€ 80
Pakket tweeëntwintig € 130 € 80

formule
lijst
€ 245
€ 350
€ 380
€ 430
€ 585
€ 880

Meerdere daagse ritten
2 dagen Charollais
3 dagen Charollais
3 dagen Solutre
4 dagen Monts om vijvers
5 dagen Charollais Top
8 dagen Solutre

Outdoor Living

formule
bivak
€ 160
€ 230
€ 260

VERBLIJF ZWAAR

€ 155 per persoon € 375 per persoon

BOARD PAARD
PONY
pre
150 € / maand € 80

Bed & Breakfast
meerdere nachten + ontbijt

€ 22 per persoon

een overnachting + ontbijt

€ 25 per persoon

nacht (en) + jumper ontbijt

€ 22 per persoon

host tabel

€ 19 per persoon

picknick

€ 5 per persoon

pre + hooi

€ 4 per persoon

Informatie en contact
We geven u graag alle informatie die u hebben wilt. Indien u geen Frans spreekt vraagt u
dan naar Cicile, zij spreekt ook Engels.
“Le Trot In Chair”
Commune
71220 Martigny-le-Comte
Tel. 00 33 (0) 385 244921
Mobiel: 06 7805 0433
www.letrotinchair.com
email: trotinechair@wanadoo.fr

