Lovastúrák Erdélyben
Gyimesi túra:

A túra útvonala Szépvíz után rátér a Pogány-havas és a Szellő
közötti nyeregre, a fügésteleki Szermászó-hágóra, majd
kígyózva leereszkedik a Tatros völgyébe, végigvonul a
megye
leghosszabb
településfüzérén, a csángók
földjén - a Gyimeseken.
Nemcsak a Tatros mentén,
hanem a folyó jobb és bal
oldali mellékágaiban is egymást érik a tipikusan hegyvidéki
települések, meredek domboldalak, zöldellő legelők és sötét
fenyvesek alatt. A Gyimes helynév első írásos adata 1677-ből
ismert. A völgyet részben csíki, részben moldvai menekültek
telepítették be. A gyimesi csángók hagyományában úgy él, hogy őseik a katonai szolgálat elől
futottak erre az erdős vidékre. Ezzel kapcsolatos a csángó szó eredeztetésére is: csángó az, aki
"elcsángált" (elment, eltévedt) a közösségtől. A csángók menekülő emberek voltak, s
bujdosásukkal magyarázzák a moldvai csángókéhoz hasonló öltözetüket is, amelyet egykoron
megtévesztésül használtak az őket üldözőkkel szemben, hogy azok ne ismerjék fel bennük a
szökött székely katonát.

Pünkösdi Túra

Csíksomlyó Erdély leghíresebb búcsújáróhelye. Történelmi
múltja és műemlékei teszik igazán vonzóvá. Csíksomlyó
műemlék-együttese egyedülálló Erdélyben, melynek egyedi
értéke a Mária szobor.
"Könnyező Madonna" - Nap
asszonya a 16. századi
egyházművészet remeke. A
pünkösdi
búcsú
Erdély
hitéletének hatalmas népünnepélye. Közel 550 éve Csíkszék
szellemiségének központja, országos hírű zarándokhely, a
katolikus székelység vallási és művelődési központja, az
erdélyi Ferenc-rendiek székhelye. A Mária-kegytemplom
Erdély egyik leghíresebb építészeti emléke. 1804 és 1834 között épült, Schmidt Konstantin
marosvásárhelyi építész tervei szerint, barokk stílusban. Az épület 1825-ben került tető alá.
Véglegesen 1876-ban fejezték be. Ma a kegytemplom legnagyobb értéke a konvent főoltárán
látható hársfából faragott kegyszobor. A kegytemplom udvarán van a Szent János-kápolna,
amelyet 1767-ben építettek a pünkösdi búcsúsok fogadására, mivel a nagy tömeg miatt a
templomba már nem fértek be a hívek.

Csillagtúra

Megérkezés Csíkszentdomokosra, innen felmegyünk a
Kovács Péter tetőre (1321 m) terepjáróval vagy szekérrel. Itt
várnak ránk a lovak. Vacsora, majd a túra részleteinek
megbeszélése
következik.
Reggeli (9 óra körül), lovak
nyergelése. Első állomásunk
az Olt forrása lesz, ahol
megitatjuk lovainkat. Utána
látogatást teszünk egy csángó ember tanyáján. Majd
folytatjuk utunkat a Sóvető patakán, ahonnan kilátás nyílik a
Szanduj tetőre, láthatjuk a Nagy-Hagymás szikláit is, ahol az
elkövetkezendő napokban túrázunk. Piknikezni Szanduj
pusztáján fogunk, majd visszafelé vesszük utunkat egy fenyőkkel körülvett erdei ösvényen.
Reggeli, lovak nyergelése, málházása. Elkezdjük lovas-túránkat a Nagy-Hagymás
hegységben. A hegység a nagy, füves hegyhátak és a változatos formákba rendeződött
mészkő hazája.

Rossz idő esetén
Rossz idő esetén lehetőség van terepjáróval ellátogatni a
Gyilkos - tóhoz és megnézhetjük a Békás-szorost.

TÚRÁK:











május 20-26 Pünkösdi túra 300 EUR / fő
június 2-8 Csillag túra 300 EUR / fő
június 10-18 Gyimesi túra 380 EUR / fő
június 26-30 július Csillag túra 300 EUR / fő
július 1-7 Csillag túra 300 EUR / fő
július 8-13 Csillag túra 300 EUR / fő
július 19-28 Csillag túra 300 EUR / fő
július 30- augusztus 10 Gyimesi túra 380 EUR / fő
augusztus 15-19 Csillag túra 300 EUR / fő
augusztus 21-28 Csillag túra 300 EUR / fő

Amennyiben
nem
50 EUR / fő / nap

a

teljes

túrán

kíván

résztvenni

Az ár tartalmazza:





napi háromszori étkezés, a fő étkezés a vacsora, délben piknikezés
szállás
lovak
lovas szerszámok

Az ár nem tartalmazza:
Biztosítás:


a túra idejére utas-, baleset- és poggyászbiztosításról egyénileg kell
gondoskodni

Utazás:
Utazás egyénileg...
***A transzfer lehetséges a székelyudvarhelyi buszállomásról, a gyergyói
vasútállomásról, és a marosvásárhelyi repülőtérről térítés ellenében.


Amit nem biztosítunk:


szeszes ital

Ne felejtsd otthon!
Felszerelés:








vízhatlan túracipő v. bakancs lábszárvédővel (lovaglócsizma nem
ajánlott),
elemlámpa ill. fejlámpa
fejvédő (sapka, kalap, kobak)
hálózsák
sátor
meleg ruha
tisztálkodáshoz szükséges felszerelés

Túravezető: Ferencz Károly

