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Rideturene gikk i frodig og 
vakkert landskap.
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Vi ankom Roma med fly og fra den 
historiske hovedstaden bar det videre 
med tog halvannen time til Chiusi 
Chianciano, en liten landsby ca. 20 
kilometer fra reisens mål. Den siste 
etappen ble tilbakelagt i taxi. 

Borger og slott
Ettermiddagen var varm og Il Poggio 
møtte oss med valmuer i veikanten og 
bugnende blomsterbusker. Underveis 
passerte vi borger og middelalderslott 
omkranset av spydspisse sypresser. 
Høyt oppe på en åsrygg stoppet drosjen. 
Il Poggio. Vi var ved veis ende. Nå kunne 
ferien begynne.

Enrica Bartolini Gori har drevet 
familiegården Il Poggio sammen med 
ektemannen Roberto og datteren 

Benedetta i mer enn 25 år. Hest har alltid 
vært Enricas lidenskap, og hun har selv 
avlet fram de fleste av hestene på 

gården, krysninger av engelsk fullblods 
og araber. 

Den ca. 100 hektar store 
eiendommen rommet også 
olivenlunder og drueplantasjer for 
egen olje- og vinproduksjon. I 
romslige innehegninger levde 
høns og svin et godt liv på Il 
Poggio før de endte sine dager 

under kokkens kniv. Den maten 
Enrica selv ikke produserte kjøpte 

hun fra nabogårder. På Il Poggio var alt 
kortreist. Heller ikke reisen fra Norge 
føltes lang da den røde sola forsvant bak 
horisonten og forlot oss under 
stjernehimmelen vår første aften i 
Toscana. 

Il Poggio er et godt gjestet gårdshotell 
hvor ridegjestene kun utgjør en liten del 

ToscanaGourmetritt i

Rideferien var bestilt og betalt, en uke i Toscana i varmeste juni. Fulle av forventing satte vi 
kursen for Italia, datteren min Kaja, 21, og jeg. Turoperatøren fristet med hester og mat av 

beste kvalitet – ville oppholdet svare til forventningene? 
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Fra en av elvene vi passer-
te på vei til feltrittbanen.

 Leilighetene lå ved siden av hoved-
bygningen på gården. 

Kaja kom godt overens med 
hesten hun hadde fått tildelt.
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av det totale besøket. Vi var i alt  åtte 
ryttere denne uken; en familie på tre fra 
Stockholm, et ektepar fra USA, en dame 
fra Skottland foruten oss to norske. 
Rideferdighetene var også spredt; fra 
rimelig ferske til konkurranseryttere. 

Tur og bane
Dagene startet med en deilig frokost. 
Deretter ruslet vi ned bakken til stallen som 
lå fem minutters gange fra 
hovedbygningen og leilighetene vi bodde 
i. Programmet for uken var fleksibelt. Her 
fikk hver og en velge hva de hadde lyst til 
og behov for når det gjaldt ridning og 
instruksjon. Noen av oss ville kun ri tur, 
andre ville ha undervisning i sprang og 
dressur. Ja, takk, begge deler, var 
bestillingen fra den norske leiren. Litt feltritt 
ville vi også prøve.

Været viste seg 
fra sin beste side 
hele uken, og Italia 
er varm i juni. Derfor 
red vi enten om 
morgenen eller på 
ettermiddagen. Kaja og 
jeg valgte stort sett tidlige 
økter. Turene varte sjelden 
under tre timer, og de 
inneholdt mange lange galoppstrekker i 
naturskjønne omgivelser. For vårt 
vedkommende ble det foruten tur to dager 
sprang og en dag på feltrittbanen. 
Utfordringene var ikke store, men vi var i 
feriemodus og hygget oss med aktive 
dager i trivelig selskap. 

Tilbake fra turene dusjet vi hestene før vi 
selv ruslet oss opp bakken og inntok et av 
de to svømmebassengene som hørte til 

på gården. Ofte hadde vi poolen for oss 
selv, og deilige liggestoler var akkurat 
passe for en nytrimmet feriekropp. 

Inkludert i oppholdet var enten lunsj eller 
middag. Det ble til at vi inntok begge 
måltider i gårdens restaurant, ikke bare 
fordi det var lett tilgjengelig, men også 

fordi maten var i særklasse. Menyen 
besto av minst tre retter til 

hvert måltid, og det var 
nye retter på kartet hver 

dag. 
Oppholdet varte fra 
fredag til fredag 
med en innlagt 
hviledag for 
hestene. Denne ble 
benyttet til å dra på 

sightseeing i leiebil. 
Il Poggio ligger 

sentralt i Toscana med 
kort vei blant annet til 
Siena. ”Fridagen” 
avsluttet vi med spa i 
nabolandsbyen. Et 

velværeeventyr i seg selv.

Feltrittbane
Ukens siste rideøkt ble lagt til feltrittbanen. 
Det ble en tur på gjengrodde stier, for 
banen hadde ligget brakk siden året før. 
Men nå var den nyslått og tømmerstokkene 
tittet fram og inviterte til leik. Hestene 
kviknet til og etter noen øvingsrunder kunne 
samtlige ryttere gjennomføre en hel bane 

Rideturene var gjerne på tre-fire timer. En dag kom en ørn flyvende over hodene 
våre med en slange i nebbet. 

Menyen var ny hver dag.
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Våre karakterer, 
terningkast: 
Hester:
Hestene var i godt hold og i god kondisjon. Alle deltakerne fant 
en hest de trivdes med og følte seg trygg på. Velutdannede 
hester ga også ferske ryttere en god mestringsfølelse.  

Sosiale tilbud: 
Utover ridningen og fellesmåltidet på kveldstid var det ikke 
tilrettelagt for flere sosiale arenaer. Man kunne delta på 
matlagingskurs, men dette var det lite informert om i forkant av 
oppholdet. Tiden utover ridning og middag var til egen 
disposisjon.

Undervisning: 
Erfarne instruktører sørget for at undervisningen var godt 
tilrettelagt for gruppen og den enkelte rytter. Dog kunne man 
ønsket seg noe bedre engelsk språkferdighet hos 
instruktørene, men det var ikke noe stort problem.

Tilgjengelighet: 
Greit nok med fly, tog og taxi, men leiebil var best. Enkelt å 
finne fram fra gården til flyplassen i Roma. Dessuten er det en 
fordel å ha leiebil under oppholdet hvis man vil ferdes utenfor 
gården.

Innkvartering: 
Stor, luftig leilighet med stue/kjøkken, bad og soverom og 
terrasse med utsikt. Leilighetene lå i sidebygning til hovedhuset 
og var gamle arbeiderboliger tidsmessig oppgradert.

Omgivelser/rideterreng: 
Vakker natur, variert terreng og underlag. Ridebane ca. 20 x 60 
med greit hindermateriell.

Mat: 
Kortreist gourmetmat, nydelig anrettet på tallerkenen. En fryd 
for øyet og ganen. Menyen var ny hver dag og servicen var 
topp.

Pris: 
Her får man det man betaler for, og prisen var ca. kr. 10 000 for 
en ukes opphold, frokost og lunsj eller middag inkludert, samt 
leie av hest og rideundervisning. Reisen til/fra Norge kommer i 
tillegg.

Helhetsinntrykk: 
Absolutt en ferie å anbefale, også for familier hvor ikke alle 
reiser for å ri.

Hjemmesiden til Il Poggio: http://en.ilpoggio.net/home.html

Hjemmesiden til turoperatøren: http://www.hastsportresor.se/
land/italien_gastronomi.asp

med hindre som ruvet fra 40 til 
60 cm over bakken. 

Hestene på Il Poggio var 
godt utdannet og oppførte seg 
eksemplarisk under sine 
ukjente ryttere med varierende 
rideferdigheter. Selv red jeg på 
gårdsfruens favoritt, en stor, 
hvit dressurutdannet 
angloaraber. Kaja var også 
godt fornøyd med sin noe 
mindre, men våkne hest som 
viste seg å være en stjerne på 
sprangbanen. Vi fikk mulighet 
til å prøve flere forskjellige 
hester i løpet av uken. Enkelte 
av gjestene benyttet seg av 
tilbudet, men selv var vi så 
godt fornøyd at vi valgte å 
beholde de vi hadde fått tildelt 
fra starten av.

Gourmetferie
Uken i Toscana gikk fort. 
Samtalene ble mange og 
gode når vi ryttere møttes til 
dagens hovedmåltid. Mens 
sola farget himmelen rød 
sørget husets kjøkken for at 
hver kveld ble en ny kulinarisk 
opplevelse. 

Det var litt vemodig å ta 
farvel med Il Poggio, Enrica 
og våre nye ryttervenner og 
sette kursen for Roma i leiebil. 
Begge var vi skjønt enige om 
at oppholdet svarte til 
forventningene; kortreist mat 
og høyreiste hester – en 
skikkelig gourmetferie på alle 
måter.

Ciao, ciao, Il Poggio!

Kate fra Skotland hadde sin første 
sprangtime i Toscana.

Den siste dagen fikk vi en runde på feltrittbanen, en treningsbane med 
opptil 60 cm høye hindre.


