Trail i Kappadokien
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Trail mellan fantastiska klippformationer
Möjlighet: Tur i varmluftsballong
Vecka tur med helpension
6 dagar till häst
Rid erfarenhet: 4-5
Inkvartering på pensionat av god standard
Ungdomsrabatt: Är du 29 år eller yngre på turen, får du 10 % rabatt
Se video från turen här

Ridcentret ligger mellan Ortahisar och Ürgüp, här bjuds en enastående trail på omkring 170 km. 6 riddagar i Kappadokien,
en geologisk pärla skapad genom miljoner av år. Den vulkaniska bergarten tuf har, utsatt för erosionen från väder och vind
formats till de mest fantastiska formationer – det liknar en äventyrs värld. Upplev den från ryggen på en bra, stark häst – det
fås inte bättre!
Från böndernas Kappadokien i syd till de vackraste dalarna i norr, en obruten räcka av fantastiska klippformationer, frodigt
gröna raviner, höga platåer, stäpp liknande landskap, vingårdar, fruktträdgårdar och otaliga vittnesbörd om en gammal och
spännande kultur i området.
Det är möjligt att inkludera en tur i varmluftsballong ut över Kappadokiens surrealistiske landskap - ett fantastiskt sätt att
uppleva den säregna naturen på.
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Trail i Kappadokien - program
Söndag.
Ankomst till Kayseri flygplats mellan 8 och 18. Gratis transfer från flygplatsen. Du möts av chauffören i ankomsthallen som
kör till ditt logi i centrala Kappadokien (ca.50 min körning). Du kanske får vänta en stund på andra anländande gäster. På
logiet serveras du middag i sällskap av guiderna för de kommande dagarna och andra gäster (om du anländer till logiet före
kl 20).

Måndag.
Efter tidig frukost kör vi ut till ranchen, där vi får möta hästarna, välja häst och prova ut sadel, sadelväskor och annan
utrustning. Trailen böjar med en timmes ridning genom frodig vegetation och längs en bäck som löper nere i Uzengi klyftan.
Byborna lagar lunch åt oss över öppen eld vid foten av några knotiga klippor där duvorna byggt reden. Vår första långa
galopp njuter vi av under uppstigningen på Avlag berget (i de sällsynta tillfällen av regn kan man inte rida upp längs berget).
Högt där uppe kan man njuta av en vidunderlig utsikt ut över Kappadokien. De särpräglade klipporna skulle kunna utgöra en
perfekt bakgrund i en westernfilm! Vi rider vidare genom de vidsträckta, nakna backarna vilka omger Damsa sjön (är vädret
varmt kan vi bada i sjön). I trav och galopp följer vi mjuka, röda lerstigar som leder till den gamla byn Mustafapaşa. Vi rider
in i byn från baksidan för att komma till vårt pensionat. Hästarna släpps lösa i en närbelägen trädgård. Under kvällen kan
man njuta av en promenad längs Mustafapasas gamla stenhusen, se deras ottomanske madrasa och målade kyrka.

Tisdag.
Vi lämnar vårt logi på hästrygg och rider upp genom St. Nicholas dalen mot den södra änden av Kappadokien. De lättfotade
hästarna tar oss säkert vidare, bort från de gängse vägarna till sceniska stigar genom klippformationer, längs vingårdar och
fruktträdgårdar omgivna av taffelberg. Efter en galopp besöker vi den underjordiska byn Golgoli. Vi klättrar sedan upp på en
platå med fin utsikt, där du får möjligheten att galoppera med din häst ensam. Vi rider in i byn Ayvali genom en dold klyfta
och håller lunch paus på en restaurang vilken är belägen inne i klippan. Det finns en swimmingpool framför restaurangen
där man kan ta sig ett förfriskande bad. Under eftermiddagen kan vi fyllas av ett varierat sceneri av smala stigar, snäva
klyftor, odlade fält och de öppna Bahceli slätterna där herdar passar sina får flockar. Vi tar oss sakta vidare längs en frodig,
smal klyfta, Sorkumlu, innan vi galopperar på breda sandiga stigar. Vi får möjlighet ar besöka en annan underjordisk by,
Kirkule, olik den första vi besökte.
På kvällen kommer vi till vårt logi i Mustafapasa.

Onsdag.
I dag är det 3½ timmes ridning på förmiddagen medan eftermiddagen är fri i Kappadokiens mest pittoreska byar: Uchisar
och Göreme, där du kan besöka ett friluftsmuseum (entrén ej inkluderad i priset).
Vi rider i galopp genom vinodlingar, fruktträdgårdar och över böljande kullar av vit tuf tills vi når Ibrahimoasa. Från denna
pittoreska by startar vi en tur upp längs Kappadokiens tvilling kullar tills vi når en utsiktspunkt med panorama utsikt ut över
det norra Kappadokien och till det majestätiska bergsfortet, Uchisar. På vår ritt ser vi pittoreska skorstens klippformationer
(fairy chimneys). Vi kommer till pensionatet och avnjuter en sen lunch på terrassen. Du kan använda resten av dagen till att
utforska Uchisar eller köra till Göremes "Open Air Museum" genom Duv-dalen.

Torsdag.
Här har du chansen att prova varmluftsballong under de tidiga morgontimmarna - res med vinden över Kappadokiens
magiska landskap i soluppgången! Turen är valfri och inte inkluderad i priset.
Vi rider ut genom klipptunnlar, klippvalv och små skogar i den spektakulära, 4 km långa dal som kallas den Gröna dalen. Vi
gör en liten avstickare genom den berömda Love Valley med dess gigantiska, falliska klippformationer, så vidare till Svärd
dalen och den Röda dalen. Med sina citadell av röd, rosa och ockrafärgade klippor och dess vackra grott kyrkor huserar
denna dal Kappadokiens mest spektakulära geologiska formationer. Ett grott-café beläget i ett gammalt kloster bjuder oss
välkomna med lunch. Under eftermiddagens ritt fortsätter vi att utforska den Röda och den Rosa dalen innan vi rider ut på
marker vilka är omgivna av de klippiga backarna i norra Kappadokien. De slingrande stigarna i Herdarnas dal tar oss tillbaka
till login i Uchisar i tid till att beundra det vackra sceneriet i solnedgången

18-09-2021

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

2/6

Fredag.
Igen har du möjlighet att prova varmluftsballong under de tidiga morgontimmarna - res med vinden över Kappadokiens
magiska landskap i soluppgången (ej inkluderat i priset).
Vi rider ut i ännu en vacker dal, den Vita dalen uppkallad efter färgen på sina klippformationer. Vi rider genom stenlabyrinter
och genom frodig vegetation, passerar imponerande ”fairy chimneys” i ännu en Love Valley. Därefter korsar vi den vackra
byn Cavuşin, följer en scenisk rutt utskuren ide röda klipporna till de berömda formationerna vid Paşabaği, därefter vidare till
Zelve, vilken är en gammal grott bebyggelse, som du kan kika närmre på efter lunchen vilken intas på en familjerestaurang.
På eftermiddagen galopperar vi tvärs över Avanos slätten mot en topp på kullen med utsikt ut över Devrent dalen och dess
märkligt formade fairy chimneys. Ritten fortsätter med flera långa galopper genom labyrinter av trädklädda, sandstigar i
Urgup dalen innan vi når Ortahisar. Pensionatet ligger i stadens gamla kvarter, belägna ovan en klyfta där hästarna ska
tillbringa natten.

Lördag.
Vi rider genom Pancarlik dalen och dess mångfärgade klippformationer, trädgårdar och planteringar, sedan i galopp på
breda stigar, vilka leder bort till den naturliga klippcirkeln Taslik. Vi stannar och håller lunch i en skuggrik ravin, vackert
utskuren i klipporna. På eftermiddagen rider vi vidare mellan de fantastiska ”fairy chimneys” i Gümüslü dalen. Vi får mer
skojig ridning genom de trånga korridorerna och klippbågarna i Tahtali dalen. Ritten går upp läng till en bergskam och följer
en spektakulär, smal stig längs en klippa med utsikt över ravinerna. Vi återvänder till farmen först på eftermiddagen. Efter
lite eftermiddagste kan du åka till hamamen i Ürgüp, där du kan få ett avslappnande Turkiskt bad (inte inkluderat i priset).
Det är fri transfer med minibuss. Vi övernattar på pensionatet i Ortahisar, där det också serveras avskedsmiddag.

Söndag.
Efter frukost är det avfärd till Kayseri airport i tid för flyget till Istanbul.
Obs: Programmet kan undantagsvis ändras på grund av lokala förhållanden (t.ex. regnväder).
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Kappadokien trail - turfakta
Turens längd:
En vecka med 6 dagar till häst, 7 nätter.

Boende:
På olika pensionat i byarna längs rutten. Komfortabel inkvartering i fina dubbelrum.
Pensionaten är som regel familjeägda och ligger pittoreskt i gamla byar. Inkvartering på pensionat ger dig större möjlighet
att se mer av byarna, uppleva deras stora gästfrihet och insupa det anatoliska sättet att leva på.

Pension:
Alla måltider. Frukost och kvällsmat serveras på boendet. Lunch intas på några av de restauranger vi passerar och enstaka
dagar i form av picnic.

Ridningen:
Vi rider från plats till plats i Kappadokien. Terrängen är mycket varierande och ställer krav på ryttaren. Tempot är moderat till
friskt.
Ryttarna förväntas hjälpa till med att sadla hästarna, att vattna dem längs vägen och att hjälpa till med fodring efter dagens
tur.

Hästar:
Vi rider på turkiska hästar, vilka är mindre än europeiska hästar. De är robusta, säkra och lätta att rida.

Ridvana:
min 4. Du skall vara en säker och tränad ryttare. Du behöver vara i en rimligt god kondition, då vi dels tillbringar många
timmar i sadeln varje dag (omkring 6 timmar), dels tar vi oss igenom några passager där du måste stiga av hästen och leda
den till fots.

Viktgränser:
Hästarnas storlek och strapatserna på turen gör att det på denna trail är en vikt gräns på 85kg(inklusive ridkläder), som blir
noga efterföljd och kontrollerad. Klarar man inte viktgränsen kan man inte delta i turen. Istället blir man då erbjuden en
vandringstur i Kappadokien mot ett tilläggspris. Man skal min vara 17 år för att delta.

Grupp och guide:
Vi är min 2 och max 8 ryttare med en engelsktalande guide. Grupperna är som regel internationella.

Bagage:
Det finns sadelväskor där du kan ha dina dagliga förnödenheter i. Bagaget transporteras mellan de olika
övernattningsställena.

Kläder och utrustning:
Vattenflaskor (2x1 liter - du får mineralvattnet på turen, men inte flaskorna!), vandringsskor eller stövlar med gummisulor
(inte ridstövlar), ridhjälm, en regnjacka, varmt och vindtäta kläder vår och höst, bra solglasögon, solkräm, toalettsaker och
din ev. medicin. Bagaget packas bäst mjuka väskor med hänsyn till transporten mellan logierna.

Andra aktiviteter:
Torsdag morgon finns det möjlighet att utforska området från en varmluftsballong. Priset för en timmes tur är 150€, vilket
betalas lokalt.
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Säkerhet:
Turkiet är lika säkert att resa i som i Europa. Kvinnor kan resa ensamma utan några problem. Det centrala Anatolien och
Kappadokien är politiskt stabilt och en mycket säker region med ordnade förhållanden.

Inte inkluderat i priset:
Alkoholhaltiga drycker och softdrinks, valfria turer (flygning i varmluftsballong, friluftsmuseum och turkiskt bad (hamam))

Turkod:
TR 6001
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Kappadokien trail - resefakta
Transport:
Flyg till Istanbul och vidare inrikes till Kayseri.

Transfer:
Det är gratis Airport Shuttle till ranchen från Kayseri flygplats mellan kl. 8 och ca kl. 18. Kanske blir transferen samordnat
med andra anländande gäster. Ankommer du mellan 18 och 8 är det enda alternativet att ta en taxi, som kostar 70 €.

Reseförsäkring:
Du skall ha en reseförsäkring, vilken täcker dig i händelse av sjukdom och behov för hemtransport..
Vi anbefaller också, att du tecknar en avbeställningsförsäkring. Vi hjälper gärna till med att teckna försäkringarna.

Turkod:
TR 6001

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