Mewar trail i Indien

Langturen bringer dig op i det sydøstlige hjørne af Rajasthan. Vi rider fra det forrevne landskab omkring Jaisamandsøen,
den næststørste menneskeskabte sø i Asien, til den åbne Malwa slette, et paradis for ryttere med sine brede sandstier og
vilde savanne, der er perfekt egnet til lange strækninger med trav, let galop og hurtige galopper.
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Safari
Jaisamand Wildlife Sanctuary med masser af dyr
Tempelkomplekset i Jagat, Little Khajurao
Badwei søen med de mange fugle
Fortet Parsoligarth
Barisadri Palace
Sita Mata National Park
Lang uge med helpension og 7 dage i sadlen
Rideerfaring: 3-5
Indkvartering i luksustelte
Kan frit bookes i perioden september til midt i april

Vi starter fra Jaisamand og dets Wildlife Sanctuary, hvor Nilgai antiloper, axis hjorte og utallige fugle kan observeres,
fortsætter trailen gennem stenet terræn ned til Malwa sletten, en region geografisk tilhørende Central India, som er så
frugtbar, at selv opium vokser her.
Dette er en del af Rajasthan, der er uforstyrret af turisme og således uspoleret og stadig ret traditionel. Der er ingen store
turistmæssige seværdigheder, men snarere mange skjulte juveler, som vi vil opdage på vores safari.
Højdepunkterne på turen er Jaisamand Lake og dens Wildlife Sanctuary, det gamle tempelkompleks i Jagat, også kaldet
"Little Khajurao" på grund af sin udsøgte stenrelieffer, det middelalderlige fort Parsoligarh, Badwei-søen, hjemsted for
mange native fugle og om vinteren trækfugle, herunder flamingoer, traner og isfugle, Barisadri Palace, indtil i dag hjemsted
for den engang mest magtfulde adelige familie af kongeriget Mewar, Boheda Rawla og den sjældent besøgte Sita Mata
National Park.
Boheda, vore forfædres by på Malwa sletten, er den perfekte base for udforskningen af Sita Mata Wildlife Sanctuary, og det
bedste sted i Rajasthan for at spotte leoparder, Nilgai antiloper, Sambarhjort og axis hjorte, Chinkara gazeller og mange
andre dyr og fugle af de Indiske fauna. På grund af dets afsides beliggenhed fra alle større veje og turiststeder finder meget
få besøgende deres vej til dette naturlige paradis.

Planlagte gruppeture:
25 september til 5 oktober: Festival safari. På denne tur kan du deltage i Navrati festivalen, 9 nætter med dans og festivitas.
På sidste nat er der en option på at deltage i den traditionelle Ashwa Pooja (heste prædiken) i City palace Udaipur, en
"once-in-a-lifetime" oplevelse
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16-25 oktober: Diwali festival
26 december til 4 januar: Den traditionelle nytårs safari.
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Mewar trail i Rajasthan - program
Turene kan frit bookes i perioden september til midt april

Dag 1: Ankomst til Udaipur.
Ankomst til Udaipur, hvor du bliver hentet i lufthavnen / togstationen og kørt til et komfortabelt middelklassehotel i Haveli-stil
i Udaipur. Om eftermiddagen sightseeing i Udaipur. Overnatning i Haveli Hotel (middelklasse) i Udaipur.

Dag 2: Dagstur gennem Aravalli-bjergene
Efter morgenmaden bliver du hentet og kørt til farmen, hvor du møder hestene og guiden. I dag rider vi gennem
Aravalli-bjergene omkring Udaipur. Turen går gennem flodsengene, som nogle gange er tørre og nogle gange har vand,
gedestier over bjergene, hvor vi passerer stamme landsbyer og rider i uvejsomt terræn. Turen er velegnet til at blive fortrolig
med din hest og ridestilen. Ankomst tilbage til farmen om eftermiddagen. Overnatning på middelklasse hotel i Udaipur.

Dag 3: Khurabar – Badwei.
Efter morgenmaden tager vi til den lille landsby Khurabar, hvorfra safarien starter. Det er en god dagstur gennem frugtbar
landbrugsjord, der bliver brudt af spredt vildt skovland og åben vildmark. I dag vil du forlade Aravalli-bjergene og komme
ned på Malwa sletten med sin frugtbare jord og rige gårde. Oplev Rajasthan's fascinerende landlige liv, hvor markarbejdet
stadig bliver gjort med okser og håndarbejde. Landsbybørnene vogter flokke af geder og får, og hilser rytterne entusiastisk
med en "Namaste", det indiske hej. Mød kvinderne, som henter vand fra landsbybrønden, iført lyse og farverige sarier.
Ridning gennem dette landskab er som en rejse tilbage til fortiden.
Dagens lejr ligger i nærheden af Badwei søen, hvor der kan observeres mange vandfugle som ænder, krikænder,
flamingoer og isfugle. Om vinteren trækker de europæiske storke til Badwei, hvor de bliver til marts. Vi ser også Sarus
traner, der er en af de største fugle i Indien. De er hjemmehørende i Badwei-søen. Alt i alt udgør Badwei et lille paradis for
fugleelskere, der kan få øje på mange forskellige arter.
Overnatning i vores safari lejr ved søbredden.

Dag 4: Badwei - Boheda
Endnu en dagstur gennem et fantastisk landskab. Jorden er nu så frugtbar, at selv opium vokser i små marker. Den
blomstrer mellem januar og marts, med mange små hvide blomster.
Du vil krydse den lille jernbanelinje, der forbinder Barisadri med Mauvi en gang om ugen med et damplokomotiv. Her er
landsbyerne meget rigere end andre steder i Rajasthan på grund af den frugtbare jord. De fleste gårde har rigt udsmykkede
indgangsporte og endda oksekærrerne er lavet af udskåret træ.
Ankomst til Boheda omkring 4 pm. I dag er safari campen på vores gård nær landsbyen. Her har du mulighed for at oplade
alle elektroniske enheder, da vi har stik i vores lille gård.

Dag 5: Boheda – Sita-Mata Sanctuary - Boheda
I dag rider vi gennem Sita-Mata Wildlife Sanctuary, et vildt og utæmmet landskab, der er hjemsted for de sidste leoparder i
dette område. Sita-Mata ligger langt væk fra al turisme, og meget få besøgende finder vej til denne naturlige juvel. Det er en
af grundene til, at det er det bedste sted at observere dyr.
Med noget held kan vi observere axis og sambar hjorte, Nilgai antiloper, aber, gazeller, desmerdyr og mange mindre dyr og
fugle, herunder den majestætiske påfugl, den nationale fugl i Indien.
Tilbage til Boheda sen eftermiddag. Hvis det er muligt, arrangeres der en oksekærre tur gennem landsbyen om aftenen.

Dag 6: Boheda – Parsoligarh - Boheda
Endnu en gang rider vi gennem et fantastisk landskab, hvor vi hist og her observerer små opiumsmarker.
Sent på formiddagen kommer vi til et mere øde og kuperet område. Her ligger det gamle ruinfort Parsoligarh. Vi spiser
frokost i fortet med tid nok til at nyde den fantastiske udsigt over landskabet og går på opdagelse i resterne af fortet.
Sent på eftermiddagen vender vi tilbage til vores safari camp på Boheda.

Dag 7: Boheda – Bansi – Boheda
Vi rider igen ud fra farmen i Boheda, men tager en anden retning, der fører til landsbyen Bansi. Det er en smuk tur gennem
marker og knudret landskab. Efter frokosten vender vi tilbage til Boheda, hvor te og kaffe venter os. Om eftermiddagen
bliver vi bragt til skovhuset på Sita Mata til en aftenudflugt i Sita Mata Wildlife Sanctuary for at observere flyvende egern.
Med lidt held kan vi også se andre natteaktive dyr som ræve, sjakaler eller vilde katte. Vi returnerer til vores lejr sen aften.
Overnatning i safarilejren ved Boheda.
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Dag 8: Barisadri – Mangalwad
På den sidste ridedag rider vi over en stor slette, med spredte marker og landsbyer, men mest ganske øde. Det bløde
underlag inviterer til lange lette galopper og givetvis også lidt hurtige galopper ud over sletten. Igen og igen kan vi se Nilgai
antiloper, mens de hviler i skyggen eller græsser af det tørre græs. Sent om eftermiddagen når vi frem til den smukke sø
Mangalwad, hvor vores safari camp er beliggende. Overnatning i lejr nær søen.

Dag 9: Transfer til Udaipur.
Efter morgenmad er der transfer tilbage til Udaipur og om eftermiddagen er der sightseeing i byen og muligheder for lidt
shopping. Vi overnatter på pænt hotel i byen.

Dag 10:
Efter morgenmaden transfer til lufthavnen
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Mewar trail - turfakta
Varighed:
10 dage, heraf 7 i sadlen, 9 nætter.

Indkvartering:
I luksus telte med gulve og rigtige, gode senge (2 stk.) med puder, lagner og tæpper. Der er god plads, vindue til ventilation
og et lille fortelt, hvor man kan stille sko eller støvler eller nyde sin morgen te. Brusebad og toiletfaciliteter er tilgængelige i
form af den medbragte "bathroom trolley" med rindende vand. Det varme vand til badet kommer fra tønder. Teltene er
sædvanligvis placeret rundt om et centralt madlavningssted og er indhegnet med egnens traditionelle tekstil beklædte hegn.
Køkkenet er "open-air" og gemt bag en skærm. Denne måde at lave camp på er meget gammel og blev brugt af de rige
Maharajas tilbage i tiden når de rejste rundt i deres kongedømme. Der er ofte underholdning om aftenen rundt om lejrbålet
af lokale musikere eller artister. Første og sidste nat overnattes på pænt hotel i Udaipur.

Pension:
Helpension; Vi spiser morgenmad i campen mens frokosten nydes undervejs på trailen (enten medbringer vi selv en
madpakke eller følge bilen kommer ud med frokosten). Der er flere stop undervejs, hvor vi tilbydes drikke. Som regel
ankommer vi til den næste camp sent på eftermiddagen til en god kop te eller kaffe og et opfriskende bad. Efter lidt
afslapning eller evt. lidt sightseeing serveres der en god middag. Drikkevarer er inkluderet i prisen, dog ikke alkoholiske
drikke.

Heste:
Vi rider på Marwari heste, der er særegen for denne region af Indien. Det er en meget gammel race, udviklet omkring byen
Marwar tæt ved grænsen til Pakistan og den har en del araberblod i årerne. Den er karakteristisk ved ekstremt indadbuede
ører, er velbygget og stærk, ikke så stor, max 148 cm og så har den et godt og stabilt temperament, er modig og intelligent.
De er meget komfortable at ride, nogle af dem har i lighed med Islandshestens tölt en fjerde gangart, kaldet revaal,
særdeles velegnet til at ride lange stræk hurtigt med rimelig komfort for rytteren.

Sadler:
Vi rider på gode kvalitetssadler, engelske - og militærsadler.

Rideerfaring:
3-5. Du skal mestre de tre gangarter og være i form til at kunne klare 5 -6 timer i sadlen hver dag. Du må max veje 90 kg.
Du rider engelsk ridning.

Gruppe og guide:
2-8 ryttere med en god og dygtig guide, der både kender egnen og alle hestene godt. De taler engelsk.

Bagage:
Bliver transporteret i jeep mellem vore camps

Tøj og udstyr:
Let bomuldstøj med komfortable ridebukser,hjelm (kan lånes) eller solhat, ride- eller vandresko med chaps og varmt tøj til
aftenerne. Solcreme, solbriller og en god myggebalsam kan man også få brug for. Der er sadeltasker til sadlerne, men da vi
selv skal medbringe dagens frokost og vand er det måske en ide med en ekstra taske eller rygsæk. Der er muligheder for at
oplade batterier undervejs men måske er det alligevel en god ide at medbringe ekstra.

Andre aktiviteter:
Der sker nye ting hver dag. Ofte er der muligheder for lidt sightseeing om eftermiddagen efter dagens ridning. Om aftenen
er der ofte arrangeret underholdning af lokale musikere eller artister, der kommer til campen. Der er også steder, hvor de
lokale landsby kvinder kommer og demonstrerer den traditionelle henna dekorering, som man så kan få malet på hænder og
fødder.
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Vejret:
Klimaet er tropisk og temperaturerne er i tiden fra september til midt april mellem 20 og 30 grader om dagen og 5-20 grader
om natten. Der falder kun meget lidt regn i denne periode - regntiden ligger i sommermånederne.

Ikke inkluderet i prisen:
Fly til Udaipur, alkoholiske drikke

Turkode:
IN 4302
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Mewar trail - rejsefakta
Ankomst:
Søndag til lufthavnen i Udaipur. Turen kan også arrangeres med andre ankomsttider.

Afrejse:
Tirsdag formiddag

Transport:
Fly til Udaipur via Delhi. Der er flere muligheder fra Kastrup med 2 mellemlandinger.

Transfer:
Du hentes og bringes til lufthavnen

Pas og visum:
Der kræves turistvisum til Indien, som kan søges på internettet her. Turistvisum er gældende 6 måneder og passet skal
være gyldigt min 4 måneder efter forventet hjemrejse dato.

Vaccination:
Du bør undersøge, om du skal have en eller flere vaccinationer, før du begiver dig af sted - kontakt din læge eller Statens
Seruminstitut for seneste information. Regionen er Malaria fri.

Forsikring:
Vi anbefaler afbestillingsforsikring, der også beskytter dig i tilfælde af sygdom og uheld, der medfører du ikke kan ride.
Derudover skal du have en rejseforsikring, der dækker sygdom, ulykke og hjemtransport.

Turkode:
IN 4302

Vi tager forbehold for fejl og mangler mht. det udskrevne.
Hjemmesiden vil være stedet at se den sidst gældende opdatering.
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