PRODUCT

Triple Creek Ranch, Montana
Dit is de nummer één der luxe ranches. Mooie hutten genesteld in de buurt van de beboste bergen van West-Montana. U heeft drie maal daags
een luxueuze maaltijd. Als u één van de grotere hut types boekt, kunt u zelfs met uw eigen prive golfkar vrij op de ranch bewegen, sommige
hutten hebben zelfs een eigen jacuzzi! Het landschap is onvergelijkbaar en het niveau van de service laat niets te wensen over. Als u op zoek
bent naar dat ranch gevoel met de verwende kant van het leven ... dit is de ranch.
- Minimum overnachtingen: 1 nacht
- Begin programma: 15u
- Dagelijks programma: 2 tot 3 ritten per dag.
- Toegewezen paard: neen
- Inbegrepen: Overnachtingen, 3 maaltijden per dag, paardrijden, activiteiten ter
plaatse, avondactiviteiten, de meeste alcoholische dranken, lokale taksen en
fooien.
- Aangeboden activiteiten: Paardrijden, wandelen, vliegvislessen, fotosafari,
excursies in de natuur, verwarmd zwembad, tennis, boogschieten, fitness
centrum en vissen op forel in de privé vijvers.
- Exclusief: Activiteiten buiten de ranch en klasse wijnen.
- Dichtsbijzijnde luchthaven: Missoula ( transfer tegen betaling mogelijk)
- Opmerkingen: Dit is een ranch enkel voor volwassenen, minimum leeftijd is
16 jaar. Alcohol inclusief behalve klassewijnen. Er zijn speciale annulatie en
reservatie voorwaarden van toepassing.
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Quick Edit

ONZE PRIJZEN ZIJN INCLUSIEF
- L'hébergement
- 3 repas par jour
- Les balades à cheval
- Les activités du soir
- Les taxes locales et les pourboires.
- Activités proposées: balades équestres, manège (avec course de barils, slalom, lasso), promenades en chariot, tir à l'arc, randonnée, bouées
sur la rivière (en été seulement) et les feux de camp.

PRIJZEN ZIJN EXCLUSIEF
- L'alcool
- Certaines activités (descente en rappel, tir aux claies, location de VTT, balades à cheval avancées)

Dates de départ

