Bieszczady trailen
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Långritt i bergterräng i södra Polen
Två lite olika program
Vecko tur med helpension
6 dagar i sadeln, 4-6 timmar varje dag
Ridvana: 3-5
Inkvartering på bra pensionat

Turen äger rum i Bieszczady -bergen i det sydöstliga hörnet av Polen. Bergen är kända för sina gräsängar och sina skogar.
Det högsta berget är Tarnica med en höjd på 1346 m. På grund av de många gräsängarna som sträcker sig långt upp på
bergen är utsikten ofta fantastisk och området räknas med rätta som ett av de vackraste i Polen. Området är också folktomt
och du möts av ett orört landskap. Ett paradis för ryttare och vandrare!
Du kommer att tillbringa en knapp vecka ute i vildmarken, galoppera över backar och ängar och känna en frihet som du
aldrig har upplevt förut. På denna tur kommer vi nära naturen i dess allra vackraste skepnad. Vi upplever den rika faunan
och floran, inklusive rävar, harar och andra djur, ja vi ser till och med spår av björn och varg.
Vi kommer också genom byar som är typiska för denna region. Här hittar du spår av arkitektur från de antika Lemk- och
Boik-civilisationerna. På kvällen, när vi sitter runt lägerelden, njuter vi av tystnaden och lugnet, där bara ljuden från hästarna
på marken, lagereldens knarren och våra egna röster ger en trevlig atmosfär av ostörd samsyn. Här berättar vi historier och
återupplever dagens ritt.
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Program för Bieszczady trail
2019 turerne 14-21 september; 5-12 oktober och 2020 turerne 16-23 maj, 1-8 augusti,
22-29 augusti, 12-19 september och 3-10 oktober
B = Breakfast (frukost), L = lunch D = Dinner (middag)

Dag 1. Ankomst
Ankomst till Krakow, varifrån det är transfer till din inkvartering i staden. Det finns säkert tid till en promenad runt i staden
innan gruppen möts för en gemensam middag på en restaurang.
Inkluderat: D, transfer från flygplatsen i Krakow

Dag 2. Sanok - Wola Piotrewa
Dagen börjar med transfer från Krakow, ca.3½ timme, till Sanok i Bieszczady regionen nära gränsen till Ukraina och
Slovakien, här startar turen. Efter vi fått mat i magen samlas vi hos hästarna och gör vi oss klara för avfärd. Turen startar
med att vi rider över öppna områden och passerar övergivna byar - övergivna under "Operation Vistula", en tvångsflyttning
av den ukrainska minoriteten 1947 efter andra världskriget. Vi passerar också en kyrka byggd på 1500-talet. Vi tillbringar
natten i Wola Piotrowa i ett pensionat.
Inkluderat: B/L/D

Dag 3. Wola Piotrowa – Roztoki Dolne
En härlig dag i sadlen ligger framför oss - stora, öppna ängar, ändlösa galopper och vackra skogar. Vi korsar öppna
områden och övergivna byar. På vägen får vi möjligheten att se gamla gravar som döljs av växter som långsamt har täckt
dem med tiden. Vi stannar i byn Turzansk, känd för sin gotiska träkyrka från artonhundratalet (Tserkva), som tillsammans
med olika andra tserkva'ar utses som en del av UNESCOs trä tserkva'ar i Karpaterna i Polen och Ukraina.
Inkluderat: B/L/D

Dag 4. Roztoki Dolne – Rybne
Ännu en underbar dag för naturälskare. Vi passerar genom öppna fält och skogar och känner atmosfären i övergivna byar.
Vi rider genom en liten by Zernica, där vi får möjlighet att se en ortodox träkyrka.
Inkluderat: B/L/D

Dag 5. Rybne – Terka
Vi korsar öppna gräsmarker och följer bergkanten med underbar utsikt över Solina-sjön - även känd som "Bieszczady Sea".
Det är den största konstgjorda sjön i Polen, dammad av floderna San och Solinka. Vi passerar genom byn Bukowiec och vi
får möjlighet att se ännu en ortodox kyrka (i Gorzanka). Om vädret tillåter klättrar vi Korbaniens berg med fantastisk utsikt
över regionen.
Inkluderat: B/L/D

Dag 6. Terka – Postolow
Vi fortsätter ridturen längs Solina sjön. Vi kommer att korsa floden San flera gånger, vanligtvis en stor hit för våra ryttare
Inkluderat: B/L/D
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Dag 7. Postolow – Sanok
Idag rider vi långsamt tillbaka mot Sanok - vår utgångspunkt.
Vi kan välja stigen, som leder genom vackra skogar vid bergen i Slonne. På denna väg får vi chansen att se ruinerna av
slottet Sobien och när vi korsar floden San kommer vi till den största etnografiska parken i Polen. Museet rymmer hus och
byggnader från olika etniska grupper som har levt nära den Polsk- Ukrainska gränsen mellan 1600talet och 1900talet. Det
är omkring 100 byggnader i museet: gårdar, kyrkor, möllor, mm.
Det andra alternativet är att följa stigen som leder till kloster kyrkan för Discalced Carmelites.
Inkluderat: B/L/D

Dag 8. Sanok – Krakow
Efter frukost är det transfer tillbaka till Krakow.
Inkluderat: B; transfer retur till flygplatsen i Krakow
Obs. Programmet är vägledande och kan bli ändrat på grund av lokal förhållanden som väder och framkomlighet. Turen kan
också komma att genomföras i omvänd ordning.
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Bieszczady trail - turfakta
Turens längd:
En vecka med 6 dagar i sadeln, 7 nätter.

Boende:
Vi bor i pensionat och vandrarhem i sovsalar. Standarden är ok och det är net och rent. Ta med sovsäck då boendet kan
vara utan sänglinne. Första natten sover du på hotell.

Pension:
Helpension. Frukost och kvällsmat intas på övernattningsställena. Lunch är antingen en picknick eller också intar vi den på
en restaurang när sådan finns på vägen. Maten är god och riklig och typisk för regionen.

Hästar:
Vi rider på Malapolski och Araber hästar. Malapolski är en stor varmblodshäst (minst 1,50 över manken) som föds upp i
sydöstliga Polen. Malapolskin är en enastående och allsidig häst, den är atletisk, snabb och smidig. Den har ett bra
temperament och är både lugn och villig men kan tända till när det behövs. Hästarna är vältränade och vana att ridas i
bergen. Varje häst har sin egen karaktär vilket gör partnerskapet mellan varje häst och ryttare unikt och ömsesidigt givande!

Ridvana:
3-5. Medelgoda till vana ryttare som är bekväma med och kan kontrollera de tre gångarterna. Du ska vara i god kondition
eftersom vi tillbringar 4½-6 timmar i sadeln varje dag. Du ansvarar själv för på- och avsadling.

Grupp och guide:
Mellan 2 och 13 ryttare. Det finns en engelsktalande guide med på turen.

Bagage:
Det finns sadelväskor som kan hålla regnkläder, vattenflaska, extra tröja, liten kamera och småsaker. Ditt andra bagage
transporteras med bil mellan bostäderna (paketera i mjuk resväska).

Kläder och utrustning:
Ridstövlar eller ridskor/vandringsskor med short chaps, regnkläder, ridbyxor. Du tar själv med dig regnkläder, varma kläder
och handduk. Om du bokat en av turene i juni och juli (tur 2) skall du ta med dig en sovsäck. Hjälm kan lånas på plats. Du
får låna en sadelväska som rymmer regnkläder, en vattenflaska, kamera och andra småsaker.

Valuta:
Den polska valutan är zloty. Det är enkelt att växla i störra byar. Kreditkort går bar på turistplatser och i städer. På andra
platser bör du ha zloty.

Ingår inte i priset:
Flyg till Krakow, försäkringar, alkoholhaltiga dryckar och dryckar mellan måltiderna

Turkod:
PL 5401
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Bieszczady trail - resefakta
Transport:
Flyg till Krakow.

Transfer:
Från flygplatsen är inkludert i priset. Du måste anlända i Krakow senast kl. 19 på ankomstdagen och du måste planera din
returresa för avresa efter kl. 13 på avresedagen.

Försäkring:
Vi rekommenderar avbeställningsförsäkring, som också skyddar dig vid sjukdom och olycksfall, som medför att du inte kan
rida.
Du bör ha en reseförsäkring som täcker sjukdom, olycka och hemtransporter.

Turkod:
PL 5401

Vi reserverar oss för fel och brister i det utskrivna.
Hemsidan är platsen att se den senaste uppdateringen.

31-03-2020

Hippo Tours Aps • Stengårdsalle 17 • DK-3480 Fredensborg • CVR-nr.: 29913838
Telefon: 046 288 0466 • E-mail: info@hippotours.se • Web: www.hippotours.se

5/5

