
 

VIKTIG INFORMASJON VED BESTILLING AV RIDEFERIE 

 

Ridenivå: 

Når booking fylles er det viktig at du opplyser så korrekt og presist som mulig om dine 

rideferdigheter og erfaring, som hjelper oss med å vurdere om du har de rette rideferdigheter 

for turen. Denne informasjonen vil bli videresendt til våres lokale ridearrangører for å sikre at 
de vil finne deg en best mulig passende hest. 

 

Hvis du overvurderer dine rideferdigheter kan guiden nekte deg å være med på turen hvis han / 
hun vurderer at det er til fare for sikkerheten. Du vil da ikke kunne få noe av din reise refundert. 

 

Vektbegrensning: 

På de fleste turer er det en vektbegrensning på ca 100 kg og på noen turer er det mindre enn 

dette., som i så fall vil stå i beskrivelsen for turen. Det kan være 1-2 hester som kan ta denne 

vekten eller litt høyere vekt hvis det er erfaren rytter, med dette må sjekkes med oss før en tur 

bestilles. Du må også gi oss beskjed hvis du etter en bestilling har økt din vekt i så stor grad at 
det kan ha betydning for hvilken hest du kan ri. 

 

Flybestilling: 

Hvis du ønsker å ordne med fly selv må du bestille og betale en flybillett før din ridetur er 

bekreftet av oss. Du må også forsikre deg om at flytidene passer med transfer tid for turene, 

som oftest er på bestemte tider. Dette står i programmet for de enkelte turene.  

Arrangerer vi flyreisen og har du utover den anførte reiserute spesielle krav til din billetts 

fleksibilitet, skal de være anført på fakturaen. Endring av reiserute, forlengelse eller vederlagsfri 
annullering kan kun skje såfremt dette er anført på faktura.  

Det er viktig at alle navn på faktura og spesielt på billettene stemmer overens med navnet i 

passet dit. Kunstnernavn og mellomnavn må ikke benyttes som etternavn. Såfremt det er 

uoverensstemmelse mellom navnene i pass og billetter, kan avreise nektes uten ansvar for 
flyselskapet eller XXL Adventure. 

 

Reiseforsikring / avbestillingsforsikring: 

Du må ha gyldig reiseforsikring for å delta på våre turer, og du vil bli bedt om å oppgi ditt 

forsikringsselskap og polisenummer og bekrefte at du er dekket på alle rideaktivitetene. Vi 

forbeholder oss retten til å kansellere din bestilling hvis du ikke har gyldig reiseforsikring. Det 
anbefales også å ha avbestillingsforsikring. 

 

Overnatting: 

Dobbelrom (double room) er et rom for 2 personer, enten med en dobbelseng eller 2 senger 

som er satt inntil hverandre). 

2 sengs rom (twin room) har 2 separate senger. Vi vil alltid forespørre rom etter kundens ønske, 

men kan ikke alltid garantere dette, da mange av hotellene og gjestehusene er små og kun kan 
ta imot et lite antall gjester og har derfor et begrenset utvalg av rom. 

Ved delt innkvartering, som for eksempel på Island, kan du måtte dele rom med flere andre, 
også av begge kjønn.  

Baderom (bathroom) betyr toalett i tillegg til dusj eller badekar. Baderom deles med andre 

gjester hvis det ikke er spesifisert som eget eller privat (en suite / private). Private baderom er 
ikke alltid rett ved siden av rommet ditt.  

http://www.xxladventure.travel/


 

Enkeltrom: 

Dette varierer fra tur til tur. På mange av ranchene i USA vil de som reiser alene få sitt eget 

rom uten ekstra omkostninger. På andre turer kan du velge å dele rom med en av samme kjønn 

i gruppen og dermed spare omkostninger. Bemerk at i noen tilfeller vil det være avhengig av 

om vi finner en å dele med. På disse turene skal enkeltroms tillegg betales for å garantere eget 

rom. På enkelte turer er det ikke mulig med enerom, og det forventes da at du deler rom med 
en annen fra gruppen. Opplysninger og pris for dette finner du i turbeskrivelsen. 

 

Barn og familie: 

Mange ritt (spesielt ranchopphold) tilbyr ofte mange aktiviteter for barn, samt rabatt for barn 
ved bestilling. Hvor det er oppgitt barnepris er det ut fra at barn deler rom med foreldrene.  

Hvor det ikke opplyses om barnepris på steder hvor barn aksepteres, kontakt oss og vi kan i 
visse tilfeller få rabatt ved familiereservasjon. 

Normalt antas det at familien vil ri og delta på aktiviteter sammen med barna. Skulle du ønske 

barnepass skal dette opplyses og arrangeres spesielt hvis mulig. 

 

Ranchopphold: 

Alle har en egen oppfattelse av ranchopphold – kanskje drømmer du om å være cowboy og 

drive inn kveg, galoppere over prærien, telte under stjerne eller ri gjennom kløfter og fjell. Vi vil 
gjøre vårt ytterste for å oppfylle dine drømmer.  

Men det er viktig at du opplyser eksakt om hva du ønsker slik at vi kan hjelpe deg å finne den 

riktige turen for akkurat deg og dine. Hvis du ønsker å møte andre mennesker og ha en ganske 

sosial ferie, vil du ikke velge en ranch hvor du omtrent vil være den eneste gjesten. Hvis du vil 

drive kveg er det viktig at du drar på bestemte tider av året, men det er ikke mulig å garantere 
en spesiell aktivitet  siden ranch arbeidet er avhengig av vær og lokale forhold. 

På mange rancher (working ranches) vil du være gjest i familien. Du spiser gjerne sammen med 

rancheieren og familien og tilbringer det meste av dagen enten med rancheieren eller noen av 

de ansatte (wranglers). De ønsker deg velkommen inn i deres liv og har stor interesse av å dele 

deres livsstil og lokale kunnskap til omgivelsene og ranch livet. De fleste gjestene finner disse 

cowboyene totalt sjarmerende, men vi kan ikke garantere at du mener det samme og av og til 

passer ikke personlighetene sammen. De kan ha en annen holdning og syn på ting enn vi er 

vant til og det kan derfor krevet litt åpenhet fra din side.   

 

Pass: 

Det er din plikt å sørge for å ha gyldig pass og evt visa og immigrasjons papirer i orden. 

Vi vil hvor nødvendig informere om forhold vedrørende pass og visum som er påkrevd for at en 

reise skal kunne utføres. Dette gjelder regler for de med norsk pass. Har du pass for annen 

nasjonalitet må vi ha opplysninger om dette ved påmelding til en reise, slik at vi kan gi 
nødvendig veiledning.  

 

 

Vaksinering: 

Du må før avreise gjøre deg kjent forholdsreglene som er anbefalt av myndighetene for reise til 

bestemte land. Hvis du reiser direkte fra Norge er det ikke noe krav om vaksine til noen av 

stedene i brosjyren, men de fleste medisinske eksperter vil råde deg til å ta vaksine mot 

stivkrampe, hepatitt, tyfus og polio ved reise til Afrika, Latin Amerika eller Asia. Beskyttelse mot 

Malaria er sterkt anbefalt ved besøk til India eller Afrika. Imidlertid er følgende ritt betraktet å 

være fri for malaria: Namibia og Sør Afrika, unntatt for Wait A Little. Full informasjon kan du 

finne på Folkehelseinstituttet sine sider, www.fhi.no. Her kan du søke på Vaksine og 
Reisevaksinasjon. Reisevaksine 

http://www.fhi.no/
http://www.fhi.no/eway/default.aspx?pid=233&trg=MainArea_5661&MainArea_5661=5631:0:15,2386:1:0:0:::0:0


Handikap eller kroniske sykdommer: 

Har du en kronisk sykdom eller et handikap eller noe som kan ha innflytelse på ditt valgte 

arrangement, skal du informere oss om dette på booking formularet ved reservasjon. Hvis vi 

mener at vi ikke kan oppfylle dine spesielle behov må vi forbeholde oss retten til å avvise din 

reservasjon. 

Hvis du ikke har opplyst oss om ditt handikap eller sykdom ved reservasjon, kan du risikere at 

du ut fra guidenes vurdering, om hvorvidt du kan gjennomføre turen sikkert eller ikke, bli 

nektet å delta på turen. I et slikt tilfelle kan du ikke rette erstatningskrav ovenfor XXL 
Adventure. 

 

Spesielle ønsker: 

Spesielle ønsker må noteres på bestillingsskjemaet. Vi vil sørge for å levere disse opplysningene 

til de relevante parter og jobber for at dine ønsker skal bli tatt hensyn til hvis mulig. Har du ikke 

mottatt en skriftlig bekreftelse på ditt ønske fra XXL Adventure, vil dette være på forespørsel og 
er derfor ikke garantert. 

Spesielle ønsker på mat kan av og til være vanskelig for våre lokale arrangører på de 

forskjellige destinasjonene å oppfylle. Noen ønsker kan ikke oppfylles og du må være forberedt 
på et kompromiss.   

 

Sikkerhet på rideturen: 

For din egen sikkerhet anbefaler du at du alltid bruker sikkerhetsgodkjent ridehjelm når rir. På 

enkelte steder er det mulighet for å låne hjelm, men du må ikke stole på sikkerheten på disse 
hjelmene. Bring heller med din egen. Det er også viktig at ridehjelmen er i riktig størrelse.  

I løpet av rittet og i omgang med hestene skal du følge guidens instruksjoner. Med din 

reservasjon forplikter du deg til å akseptere guidens beslutninger, så som å gå av hesten eller 

nekte deg å ri (grunnet for eksempel mangel på rideferdigheter, oppførsel eller helse), dersom 

det vurderes å være til fare for sikkerheten, velferden for hestene eller andre personer på turen. 

Det er alltid en naturlig risiko ved ridning og omgang med hester. På mange av rideferiene vil 

du ved ankomst bli bedt om å skrive under på en egenerklæring hvor du erkjenner at du rir på 

egen risiko.  Hvis du blir nektet tillatelse for å ri, grunnet at du ikke vil underskrive på et slikt 

skjema eller nekter å ri med hjelm hvor det er et krav, kan du ikke gjøre krav på kompensasjon 

eller refusjon ovenfor XXL Adventure. 

 

Bilder: 

Vi er alltid interessert i bilder fra din reise. Hvis du ikke opplyser om annet, vil du ved å sende 

oss bilder godkjenne at XXL Adventure og In The Saddle bruker dine bilder på våres 
hjemmesider eller i en fremtidig katalog. 

 


