offtravel – inny wymiar przygody

30 maja – 5 czerwca 2021

www.offtravel.pl

tel: +48 601 052 042

wyprawy@offtravel.pl

PRZED NAMI
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7-dniowa przygoda w siodle w dzikich i pięknych polskich górach
malownicze krajobrazy Pogórza Przemyskiego i Gór Sanocko-Turczańskich
galopy dzikimi łąkami i przeprawy przez gęste karpackie lasy
kąpiele w górskich potokach i noclegi w namiotach pod rozgwieżdżonym niebem
gotowanie na ogniskach i wspólne biesiadowanie do późnych godzin nocnych

Ø poznawanie burzliwej historii regionu i odkrywanie śladów dawnych dziejów

O WYJEŹDZIE
Rajd konny przez Pogórze Przemyskie i Góry Sanocko-Turczańskie to niezapomniana
przygoda w siodle, a zarazem idealny sposób na poznanie jednych z najpiękniejszych i
najdzikszych zarazem obszarów górskich w Polsce. Przed nami blisko 200 kilometrów
emocjonujących galopów, pokonywania widokowych górskich grzbietów, przepraw przez rwące
strumienie i przedzierania się przez wiekową karpacką puszczę. Jeśli chcesz za dnia
przeniknąć końskim potem i wiatrem, a nocą dymem z ogniska, hartować ciało w potoku, spać
pod gwiazdami wśród pasących się koni, wyśpiewać pieśni zapomniane i jeść pyszne jedzenie
z kociołka przygotowywane na ogniu ta przygoda jest właśnie dla Ciebie.
Dziki Wschód, tak właśnie można nazwać pasmo Pogórza Przemyskiego i Góry SanockoTurczańskie. To zdecydowanie najdziksze tereny górskie w Polsce, w których niepodzielnie
rządzi karpacka przyroda. Przepastne lasy porastające łagodne górskie grzbiety przechodzą tu
w ogromne łąki w szerokich dolinach, których krajobrazy często przypominają ukraińskie
stepy... Wśród nich malowniczo meandrują czyste górskie rzeki i strumienie. Nieraz natrafimy
tu na tropy wilka, rysia czy niedźwiedzia, a niekiedy nawet na nich samych. Leśne polany i
rozległe łąki ścielą się wiosną dywanem kolorowych kwiatów, a jesienią morzem słodkich jagód
i malin. Burzliwa, lecz ciekawa historia, splata tu ze sobą losy Polaków i Ukraińców, a ślady
dawnych zabudowań, młynów, czy cerkwi wciąż można odnaleźć w gąszczu bujnej
roślinności… Obszary te są słabo zagospodarowane, niezabudowane dużymi ośrodkami
urbanistycznymi i niepoprzecinane siecią wygodnych dróg. Nie spotkamy tu wielu turystów,
poczujemy za to prawdziwą przestrzeń i doświadczymy kontaktu z dziką, pierwotną przyrodą.

KARPACKA RAJZA | 30 MAJA – 5 CZERWCA 2021 | POLSKA

-2-

PLAN WYJAZDU
Zbiórka uczestników rajdu
Dojazd uczestników do wsi Jureczkowa koło Ustrzyk Dolnych wieczorem, dzień przed
rozpoczęciem rajdu. Kwaterujemy się w agroturystyce, a następnie udajemy się na powitalną
kolację i integracyjne ognisko, podczas którego robimy odprawę rajdową. Dokładnie omawiamy
trasę i przebieg rajdu, oraz kwestie bezpieczeństwa, sprawdzamy ekwipunek, ustalamy plan
rajdowego dnia. Nocleg w agroturystyce.
1-7 dzień: Rajd konny przez „Dziki Wschód” (około 200 km)
Jedziemy samochodem do wioski Nowosielce Kozickie, w miejsce startu rajdu. Juczymy
sakwy, dosiadamy koni i ruszamy! Przed nami siedmiodniowy rajd konny przez Pogórze
Przemyskie i Góry Sanocko-Turczańskie.
Dosiadamy sprawdzonych koni różnych ras (szlachetna półkrew, rasa małopolska, hucuł, konik
polski i arabokonik), które dobrze chodzą w zastępie oraz świetnie radzą sobie w górskim
terenie. Każdy jeździec otrzymuje konia możliwie dopasowanego do swoich umiejętności,
warunków fizycznych i preferencji. Każdego dnia spędzamy w siodle od 5 do 7 godzin
pokonując do 30 kilometrów. Tempo i długość trasy dostosowujemy do warunków
atmosferycznych, podłoża, ukształtowania terenu, umiejętności i kondycji uczestników. W
połowie dnia zatrzymujemy się na jeden dłuższy lub kilka krótszych popasów, podczas których
karmimy konie z ręki sami zajadając się wcześniej przygotowanym prowiantem. Korzystamy z
różnorodnych siodeł (klasyczne rajdowe, kulbaki), w miarę wygodnych i przystosowanych do
długodystansowych rajdów. Towarzyszy nam doświadczony przewodnik, właściciel koni i
zarazem instruktor w jednej osobie, dobrze znający teren i trasę rajdu. Pod jego okiem każdy
uczestnik opiekuje się powierzonym mu koniem (czyszczenie, karmienie, pojenie, siodłanie i
rozsiodływanie). Jedziemy „na lekko”, wyposażeni w sakwy jeździeckie do których pakujemy
napoje, prowiant na popas, płaszcz przeciwdeszczowy czy aparat fotograficzny. Cały nasz
ekwipunek między noclegami transportuje samochód rajdowy.
Poruszamy się trzema chodami (stęp, kłus, galop) dostosowując tempo jazdy do
zróżnicowanego terenu. Przeważającą część rajdu spędzamy w siodle, choć nie unikniemy
miejsc w których wystąpi konieczność poprowadzenia koni. Trasa wiedzie zróżnicowanym
terenem górskim i podgórskim – trawiastymi dolinami, lokalnymi połoninkami, gęstymi lasami,
grzbietami górskimi i wzdłuż górskich strumieni. Kilka razy przecinamy asfaltowe drogi oraz
mniejsze i większe wioski. Choć w znacznej części podłoże jest stabilne i twarde zdarzają się
miejsca kamieniste, miękkie lub wilgotne, których pokonanie wymaga większej ostrożności
zwłaszcza po deszczach.
Podczas rajdu śpimy w wygodnych 2-osobowych namiotach z dwoma wejściami i dwoma
przedsionkami. Biwakujemy na odludnych polanach lub w pobliżu wiejskich zagród, zawsze w
miejscach niezwykle malowniczych, dogodnych jeśli chodzi o dostęp do wody i trawę dla koni.
Posiłki przyrządzamy wspólnie na ognisku lub kuchence gazowej. Zaczynamy dzień od
solidnego śniadania, w ciągu dnia robimy odpoczynek na popas dla koni podczas którego jemy
lunch, a wieczorem już na biwaku przyrządzamy sytą obiadokolację. Higienę zapewniają nam
orzeźwiające górskie potoki lub ciepła woda podgrzana na ognisku (turystyczny prysznic). Raz
lub dwa razy pojawia się możliwość skorzystania z normalnego prysznica. W rajdzie mogą
uczestniczyć jeźdźcy o średnim i wyższym poziomie zaawansowania, poprawnie jeżdżący w
trzech chodach i mający doświadczenie w jeździe w terenie, a w zachowaniu bezpieczeństwa
pomaga nam stały kontakt telefoniczny z samochodem rajdowym i apteczka ratunkowa.
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Ostatniego dnia rajdu dojeżdżamy do Nowosielec Kozickich. Wracamy samochodem do
Jureczkowej. Wieczorem rozpalamy ostatnie, pożegnalne ognisko podczas którego
wspominamy wspaniałe dni spędzone z końmi w pięknych i dzikich górach. Nocleg w
agroturystyce.
Zakończenie rajdu
Po śniadaniu pożegnanie i zakończenie wyjazdu.
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WAŻNE INFORMACJE
• Uczestnik powinien posiadać doświadczenie w jeździe konnej w terenie (mieć za sobą
kilkugodzinne wyjazdy w teren) oraz mieć opanowaną płynną umiejętność jazdy stępem,
kłusem i galopem.
• Ze względu na dobro koni maksymalna waga uczestnika wynosi 90 kg.

WYPOSAŻENIE UCZESTNIKA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

duży plecak lub torba podróżna (60 l)
ciepły śpiwór (optimum min. –5 stopni C)
mata piankowa do spania lub mata samopompująca, opcjonalnie poduszka
obowiązkowo kask jeździecki
buty i spodnie jeździeckie (również przeciwdeszczowe)
jeździecki płaszcz przeciwdeszczowy, opcjonalnie kamizelka ochronna do jazdy konnej
sztylpy, rękawiczki jeździeckie
kurtka z membraną przeciwdeszczową
kurtka przeciwwiatrowa z kapturem (np. softshell)
polar, bluza lub koszula, długie spodnie
krótkie spodenki, koszulki z krótkim rękawem
bielizna, ciepłe skarpety
strój kąpielowy, ręcznik szybkoschnący
czapka i rękawiczki, nakrycie głowy chroniące przed słońcem (kapelusz lub chustka)
sandały lub klapki, lekkie buty poniżej kostki
bidon na wodę (min. 1 l), opcjonalnie termos
latarka (najlepiej czołówka), zapasowe baterie
telefon komórkowy, ładowarka, powerbank, aparat fotograficzny
przybory higieniczne, chusteczki nawilżane, opcjonalnie suchy szampon
okulary przeciwsłoneczne, krem z filtrem (min. SPF 30), pomadka do ust
środek odstraszający na komary i meszki
notatnik, długopis, igła i nitka
podstawowe indywidualne lekarstwa i środki opatrunkowe (aspiryna, leki przeciwbólowe i
na dolegliwości żołądkowe, środek do odkażania ran, gaziki jałowe, plastry, bandaż
elastyczny), koc ratunkowy (folia NRC), elektrolity (np. Isostar, Litorsal)
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Kraj:
Termin:
Czas trwania:
Liczba uczestników:

Polska
30 maja – 5 czerwca 2021
7 dni
5 osoby (minimalna liczba uczestników 5 osób)

Cena wyjazdu: 2900 PLN (płatne w ciągu 3 dni od dnia Umowy)
Obejmuje:
- organizację Wyjazdu i opiekę Przewodnika
- wynajęcie koni wraz z rzędem jeździeckim
- wynajęcie lokalnego przewodnika (instruktor jazdy konnej)
- wynajęcie samochodu rajdowego do przewozu bagaży
- dojazd (i powrót) ze wsi Jureczkowa do miejsca rozpoczęcia rajdu
- wyżywienie (śniadania, lunche i obiadokolacje przygotowywane w warunkach
turystycznych)
- 8 noclegów w namiotach (2-osobowe) i agroturystyce (pokoje 2, 3 i 4-osobowe) zgodnie
z Planem wyjazdu
- udostępnienie sprzętu zespołowego (2-osobowe namioty, sprzęt biwakowy)
- ubezpieczenie NNW (30 000 PLN)
Uwaga: Dojazd (i powrót) uczestników do wsi Jureczkowa we własnym zakresie.
Organizator:

Offtravel s.c.
ul. Główna 20
05-500 Piaseczno

Przewodnik:

Wojciech Marzec
Podróżnik. Studiował geografię, marketing i zarządzanie. Od dzieciństwa
zafascynowany podróżami, a od 15 lat zawodowo związany z organizacją
wypraw przygodowych, wcześniej jako twórca i koordynator Grupy Wyprawowej
“Chate.pl”. Współzałożyciel warszawskiej kawiarni podróżniczej “Południk
Zero”, w której goście chętnie dzielą się z innym swoimi podróżniczymi
doświadczeniami. Lubi biegać i pływać, w wolnym czasie żegluje, jeździ konno i
podróżuje motocyklem.
Jak magnes działają na niego wysokie góry i surowe, bezludne przestrzenie.
Wielokrotnie podróżował po Patagonii, Australii, Alasce, Kanadzie, Maroku,
Kamczatce i krajach Azji Centralnej. Do Mongolii wybrał się starą Ładą Nivą
pokonując 14 tys. kilometrów po azjatyckich bezdrożach. Swoją stopę postawił
również na Nowej Zelandii, w Azji Południowo-wschodniej, Ameryce Środkowej
i Afganistanie. Zawsze chętnie wraca w rumuńskie i ukraińskie Karpaty. Ale
najbardziej, obok swojej rodziny, pokochał polskie Bieszczady i marzy, by
kiedyś zatrzymać się w nich na dłużej.

Kontakt:

tel. +48 601 052 042
e-mail: wyprawy@offtravel.pl
www.offtravel.pl
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