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Trail i Kaukasus
Spændende og varieret bjergridning med fantastiske udsigter
5 dage i sadlen, mellem 3½ og 7 timer hver dag
Bytur i hovedstaden Jerevan
Echmiadzin katedralen, Ghegard grottekloster, Garni hedninge tempel
Besøg på marked for frugt og kunsthåndværk
Helpension
Indkvartering i hytter på resort, i telt og på hotel

Armenien var det første land i verden til at vedtage kristendommen som en officiel religion i det fjerde århundrede. Landet
skjuler sine smukke landskaber i hjertet af Kaukasus bjergene. Efter 7 årtier som del af USSR har landet genvundet sin
uafhængighed og afslører sine skatte. Et rent paradis for ryttere...
Efter sightseeing til kulturattraktioner i hovedstaden Jerevan kører vi til den nordlige del af landet for en 5-dages ridetur.
Smukke bjerg panoramaer, kirker og klostre næsten et årtusind gammel ...
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Trail i Kaukasus
Program
M= morgenmad; F= frokost; A= aftensmad

Dag 0: Afrejse fra Kastrup
Dag 1 : Ankomst til Jerevan / Bytur / Echmiadzin / Jerevan
Ankomst til Zvarntots internationale lufthavn i Jerevan. Privat transfer til hotellet. Afhængig af ankomsttidspunkt er der tid til
et kort hvil eller hvis du ankommer om aftenen/natten, kan du sove på hotellet til morgenmaden. Morgenmad på hotellet.
Bytur i Jerevan med bus med et stop ved Cascade monument, hvorfra der er panoranma udsigt over byen. Stop ved
Tsitsernakaberd mindesmærket og folkemordsmuseet. Vi kører videre til Echmiadzin by, som er centrum for den armenske
kirke. Besøg i Echmiadzin Katedralen (UNESCO verdensarv) bygget i 301-303 efter Kristus, en af verdens ældste kirker.
Tilbage til Jerevan, hvor du bydes på velkomstmiddag og overnatning på hotel.
M, A

Dag 2: Apaga - Sevansi Khach
Du tjekker ud af hotellet efter morgenmaden og køres til Yenokavan landsby i den nord østre del af Armenien og tjekker ind
på Apaga resort: et center for aktiv hvile. Herefter er der heste tildeling og instruktioner. Efter at have klargjort hestene
starter vi ud fra Apaga komplekset mod Servansi Khach kirken. Turen starter i 1380 meters højde og går ned til 1230 meter
ved kirken. For 4 år siden var der en bakke her, der siges at have været et helligt sted, men ingen vidste, at der også var en
kirke der. Tilbage til komplekset og frokost i Apaga resort.
Middag ... Åben ild ... Stjerner ...
Overnatning i resortets hytter.
Ca. 3 timers ridning
M, F, A

Dag 3: Apaga - Okon
Morgenmad. Derefter rider vi ud fra resortets vestlige port og følger ruten "Hermit Trail" til skovene ved Lastiver-Okon. Vi
rider i skoven til en højde af 1324 m. Første sti passerer gennem sparsom skov med åbne vidder til slugten Parvidzor (højde
1305 m), derefter gennem områder med megen klatring (op og ned). Vi krydser siden floden, som strømmer gennem
skoven og kommer til en smuk eng i 1321m højde. Til slut kommer vi frem til Okon, som er en gammel basilika kirke med en
gammel kirkegård med stenkors. Om aftenen kan vi ride en god lang galop.
Frokost på ruten.
Slappe af. Aftensmad.
Ca. 5 timers ridning
M, F, A

Dag 4. Okon - Harsnakar
Morgenmad. Dagens rute består af vekslende ridt op og ned gennem enge og skove i højder mellem 1600 - 1800 m.
Dagens hovedoplevelse er de vidunderlige udsigter: lodrette klipper, smukke bjergstrømme og de kølige bjerge. Turen er
ideel til indsamling af krydderurter. Vi finder tre slags urter til aftenteen: mynte, timian og kamille (du kan også tage dem
med hjem). På ruten ser vi mange fugle, bl.a. ørne, høge, skovskader - de kommer tæt på, så vi kan se og tage billeder af
dem. Frokost på ruten. Ud på eftermiddagen kommer vi frem til Harsnakar, hvor vi skal spise middag og overnatte i teltlejr.
Ca. 7 timers ridning
M, F, A

Dag 5: Harsnakar - Deghdzut - Samsonavank - Harsnakar
Efter morgenmaden starter vi ud fra Harsnakar og ankommer i en højde af 1411moh. Ruten går gennem skovene omkring
den smukke kløft ved floden Lusahovit, nær landsbyen Lusahovit. Der er et par små, men meget smukke vandfald her. Vi
holder en kort rast for at hvile og slappe af. Siden rider vi til klosteret Dehdzut fra det 12-13ende århundrede, som ligger
1204moh. Der går næsten ingen veje hen til klostret på grund af en orkan i 2005, som væltede mange bøgetræer ud på
vejen, og nogle af dem væltede endda ned over klostret og skadede kuplen.
Frokost og siden rider vi tilbage til Harsnakar.
Aftensmad. Overnatning i teltlejr i Harsnakar.
Ca. 6 timers ridning.
M, F, A
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Dag 6: Harsnakar - Apaga
Morgenmad og siden rider vi tilbage til Apaga komplekset gennem alpint terræn.
Sen frokost i klubben. Hvile...
Aftensmad.
Overnatning på APAGA Club
Ca. 4 timers ridning.
M, F, A

Dag 7: Jenokavan - Sevan - Garni - Ghegard - Frugt- og kunsthåndværksmarked i
Jerevan
Morgenmad på hotellet. Siden kører vi tilbage til Jerevan via søen Sevan, som er verdens næsthøjeste alpine ferskvands
sø. Vi stopper tæt ved halvøen og besøger Sevan klostret fra det 9ende århundrede. Vi kører videre til Ghegard
grotteklostret fra det 12-13ende århundrede (UNESCO verdensarv) og fortsætter siden til det hedenske tempel fra 1ste
århundrede i Garni. Ud på eftermiddagen ankommer vi Jerevan. Farvel middag på en restaurant med livemusik.
Overnatning på hotel.
M, A

Dag 8: Afrejse
Efter morgenmaden er der transfer til lufthavnen og afrejse
Obs.: Programmet kan undtagelsesvis ændres på grund af lokale forhold (for eksempel regnvejr).
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Trail i Kaukasus - turfakta
Turens varighed:
En uge med 5 dage på hest, 7 nætter.

Indkvartering:
To nætter i hytter på det spændende og komfortable resort Apaga, der ligger nord for Sevan søen, tæt ved Ljevan. Tre
nætter i telte i teltlejr.
Tre nætter på hotel i Jerevan. Du ankommer oftest med fly til Jerevan fra Europa sent om natten eller meget tidlig morgen,
og der er inkluderet tidlig check-in på hotellet efter flyveturen.

Pension:
Helpension. Morgenmad og aftensmad serveres på hotel, resort eller i teltlejren. Frokost indtages på turen.
Frokost dag 1 og dag 7 i Jerevan er ikke inkluderet i prisen

Ridningen:
Du rider en sløjfe ud fra Apaga. Terrænet er meget varieret bjergterræn og sætter krav til rytter og hest. Tempoet er moderat
med enkelte galopper, afpasset terrænet.

Heste:
Der er 40 veltrænede heste at vælge mellem, de fleste af lokal avl, enkelte engelsk fuldblod. De er vant til bjergterræn, er
sikre på foden og har et godt temperament. Der anvendes trailsadler eller westernsadler lavet individuelt til hver hest

Rideerfaring:
min 3. Du skal være øvet rytter og i rimelig god form, da vi dels skal være mange timer i sadlen hver dag, dels skal igennem
en del passager, hvor du skal stige af hesten og lede den til fods.

Vægtgrænse:
Hestenes størrelse og strabadserne på turen gør, at der på denne tur er en vægtgrænse på 95 kg.

Gruppe og guide:
Vi er min 2 og max 12 ryttere med engelsk-, tysk- og fransktalende guide(r). Der er to guider, hvis vi er mere end 8 ryttere.
Grupperne er som regel internationale.

Bagage:
Der er sadeltasker, som du kan lægge dine daglige fornødenheder i. Bagagen transporteres mellem de forskellige
overnatningssteder.

Tøj og udstyr:
Vandresko eller støvler med gummisåler (ikke ridestøvler), ridehjelm, en regnjakke, varmt og vindtæt tøj forår og efterår,
gode solbriller, solcreme, toiletsager og din evt. medicin. Bagagen pakkes bedst i bløde tasker af hensyn til transporten
mellem lejrene.

Klima:
Forår og efterår er dejlige årstider i Armenien. Sommeren er tør og solrig og varer normalt helt frem til september. Efteråret
er langt og præget af løvets smukke farver.
Bemærk: Det er koldt i Kaukasusbjergene i de store højder. Husk varmt tøj!
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Indkøb:
Prisniveauet er lavt i forhold til Danmark. Du kan med fordel købe kunsthåndværk, antikviteter, tørrede frugter, tæpper og
armensk cognac.

Drikkepenge:
Drikkepenge er ikke inkluderet i rejsens pris. Det er kutyme at give drikkepenge i Armenien til lokalguider og chauffører. På
de fleste restauranter lægges 10-15% drikkepenge (service charge) automatisk oveni regningen, og her behøver man ikke
yderligere at give drikkepenge. Selv om drikkepengesystemet er en del af landets kultur, er det naturligvis frivilligt at give
drikkepenge.

Ikke inkluderet i prisen:
Rejse til Jerevan, alkoholiske drikke og læskedrikke, frokost dag 1 og dag 7, drikkepenge

Turkode:
AMR 130-02
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Trail i Kaukasus - rejsefakta
Transport:
Fly til Jerevan. Der er daglige afgange fra København med 1 stop undervejs. Rejsetid omkring 7 timer

Transfer:
Der er gratis transfer fra og til lufthavnen i Jerevan, koordineret med andre ankommende gæster.

Pas og visum:
Der kræves ikke visum til Armenien, men dit pas skal være gyldigt mindst 6 måneder efter planlagt hjemmerejsedato

Vaccinationer:
Der er pt ingen krævede vaccinationer. Statens Seruminstitut anbefaler dog vaccination mod Hepatitis A og Difteri. Vi
anbefaler, at du undersøger med egen læge eller på hjemmesiden her, om der er sket ændringer i anbefalingerne.

Valuta:
Den lokale valuta er Dram (AMD). Medbring Euro eller USD til veksling ved ankomst. Der kan benyttes kreditkort mange
steder.

Rejseforsikring:
Du skal have en rejseforsikring, der dækker dig i tilfælde af sygdom, ulykke og behov for hjemtransport.
Vi anbefaler også, at du tegner afbestillingsforsikring.
Vi er gerne behjælpelig med at tegne forsikringerne.

Turkode:
AMR 130-02

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