
Hevosen juhlaa Ranskassa – le cheval en fête en France                             

Calvadosin alueella järjestetään vuosittain lokakuussa Equi'days hevostapahtumaviikot, jotka sisältävät 
avoimia ovia hevostalleille, taidenäyttelyitä, raveja, este- ja laukkakilpailuja, myynti/ostotilaisuuksia, 
valjakkokilpailuja ja erilaisia hevosnäytöksiä. 

Villa Gallian syysloma Normandiassa         16.-21.10. 2010                                                              
– hevosia, Equi’days ohjelmaa, merenrantakaupunkeja, siiderikyliä   

Vietä syksyinen lomaviikko Pays d’Augen kauniilla maaseudulla sekä rannikolla hevosten parissa, hyvästä 

ruoasta ja omenaisista juomista nauttien! Villa Gallian lomaviikolla käymme kansainvälisissä 

valjakkokisoissa Lisieux’ssä; kisapaikalla on erilaisten tapahtumien lisäksi hevostarvikkeiden myyntitori.  

Ravi/laukkakilpailuja seuraamme Deauvillen upeassa merenrantakaupungissa, jossa poikkeamme myös 

hevosaiheiseen valokuvanäyttelyyn. Ajelemme siiderireitillä, vierailemme calvadoskellarissa ja 

pysähdymme Equi’days -ohjelmaan kuuluvaan taidenäyttelyyn Beuvron-en-Auge’n kukkaiskylässä. 

Yhtenä päivänä ohjelmavaihtoehtoina on puolen päivän ratsastusvaellus Pays d’Augen vaihtelevissa 

maisemissa tai retki Honfleurin idylliseen rantakaupunkiin. Villa Gallian illanvietossa maistelemme 

paikallisia juustoja siiderin kera.                                                                                                                                                                                        

Villa Gallian retket & ohjelma: valjakkokisat Lisieux’ssä, Equi’days-ohjelmaa Deauvillen kaupungissa, 

vierailu calvadoskellarissa ja Beuvron-en-Auge’n kylässä, illanvietto Villassa - Normandian juustoja ja 

siideriä, retki Honfleuriin tai ratsastusvaellus. Tulopäivänä saapuminen illalla ja paluupäivänä lähtö 

aamulla. Ohjelmaan saattaa tulla pieniä muutoksia Equi’days tapahtumien tarkentuessa. Ilmoittautuneet 
saavat tarkan päiväohjelman ennen matkaa. Maksimi 6 henkeä. 

Hinta: 450€/ 425€ sisältää: aamiaismajoitus Villassa (5 yötä), yllä olevan ohjelman ja puolen päivän 

ratsastusvaelluksen + kuljetuksen tallille ja takaisin (n.3-4 tuntia, vaelluksilla yleensä min 4 henkeä, 

mukana mahdollisesti myös muita ratsastajia) tai retken Honfleurin rantakaupunkiin, liittymäkuljetukset 

tulo- ja lähtöpäivinä Lisieux - Villa Gallia. Lisämaksullisena esim. iltaretki normandialaiseen ravintolaan, 

ratsastusta kylätallilla, piknik-eväät, iltapala Villassa. Huom. ohjelmapaketti ei sisällä ruokia, ei juomia (paitsi 

aamiaiset ja Villan illanvieton), ei sisäänpääsymaksuja eikä muita kuljetuksia kuin ohjelmassa mainitut.  

Au programme de Villa Gallia & Equi’days du 16 au 21 octobre 2010: 

Journées internationales de l'attelage à Lisieux 

‘Vous pourrez découvrir de plus près ces magnifiques chevaux représentant l'attelage moderne sous 
toutes ses formes et visiter le grand marché de matériel équestre!’ 
 
Balade à cheval d’une demi-journée ou visite de la ville de Honfleur 

Courses à Deauville La Touques 
‘10 réunions de course sont organisées durant les Equi'days ; galop, trot attelé ou trot monté, le but du 
jeu consiste dans tous les cas à arriver le premier ! et puisqu'il s'agit de jeu, profitez de l'occasion pour 
faire votre premier pari !’ 

Expositions peinture, sculpture et photographie à Deauville et à Beuvron en Auge 
 
‘Le Cheval a toujours été une source d'inspiration pour les artistes. Les Equi'days vous offrent la 
possibilité de découvrir les œuvres de peintres ou de sculpteurs locaux passionnés par l'univers équestre.’ 
 
Route du cidre et la visite du Château du Breuil 
Soirée dégustation des fromages normands & du cidre à Villa Gallia 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Tiedustelut & ilmoittautumiset Villa Gallia Oy, www.villagallia.eu, 050-3746653, 

soile.lundqvist(at)elisanet.fi. 

 

         


