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Via het Pools Informatiebureau voorToerisme werden twee journalisten uitgenodigd vooreen persreis Hippo
Revue was er opnieuw bij We kwamen op ongeziene locaties terecht

liefst plaats is voor 25 000 mensen Van hier uit ben je direct inGenietend van de laatste zomerdagen vlogen we vlot via Brussels
South Charleroi Airport naar Gdansk Een vlucht van twee het gezellige oude centrum
uur dus zeker geen excuus voor hen die niet lang willen reizen
Deze trip leidde ons naar één van de 16 woiwodschappen of Onze bedrijvige gids Izabella Daszkiewicz leidt ons daags nadien
provincies van Polen met name naar Pommeren Pomorskie door deze interessante stad die zeker aan te raden valt voor een

Deze streek is vooral gekend voor de zogeheten Driestad het city trip Enkele architecturale toppers kenmerken de stad
1000 jaar oude Gdansk en de zustersteden Sopot en Gdynia ondanks de zware vernielingen tijdens de tweede wereldoorlog

Het was trouwens hier dat deze oorlog uitbrak toen de
In de rijke handelsstad Gdansk ook wel gekend onder de naam Duitsers er het vuur openden op het schiereiland Westerplatte
Danzig brengen we onze eerste nacht door in het centraal Adolf Hitier gaf er in 1939 één van zijn bekendste speeches al
gelegen en nieuwe 3 Stay Inn Hotel Vanuit de kamer hebben is het woord bekend misschien niet zo goed gekozen
we een zicht op de grote Heilige Maria Kerk waar er maar

Die toppers zijn te danken aan de geschiedenis waarin Gdansk
zelf beschreven staat als de rijkste stad van de Poolse republiek
in de 16de en 17de eeuw Het statige standbeeld van koning jan
III Sobieskie te paard verwijst nog naar die tijd Deze koning
stopte de Turken in 1683 te Wenen en genoot daarvoor veel
respect binnen het christendom In die periode werd Gdansk
aanzien als één van de belangrijkste handels wetenschappelijke
en culturele kernen van Europa Ook Napoleon was dit niet
ontgaan en hij liet de stad veroveren door zijn troepen in 1807
De rondleiding brengt ons onder meer naar het aan te bevelen
ambermuseum dat gevestigd is in de oude gevangenis Enkele
unieke kunstwerken trekken extra de aandacht De amberkleur
vindt men wat buiten het centrum nog opvallend terug in
het nieuw gebouwde voetbalstadion dat meer dan 42 000
bezoekers kan verwelkomen

Andere bezienswaardigheden zijn de fontein van Neptunus
het stadhuis Koning Arthurs rechtbank Ook bootexcursies
naar Westerplatte zijn populair De stad mag verder nog
uitpakken met enkele culturele troeven Zo is het schilderwerk
Het laatste oordeel van Vlaams schilder Hans Mending er teEen luchtfoto van de CSIO5 te Sopot op de
bezichtigen in het Nationaal Museumhippodroom Foto Med Sebastien Elijasz
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opsnuiven Rond het nette centrum ziet
Hippodroom men enkele mooie villa s die helemaal

geen link hebben met communistische
tijden Enkele luxehotels met zicht opwww hfpodrOTO Sopotpl zee bieden alle comfort Het gekendste

hotel is ongetwijfeld het Grand Hotel
Heel wat wereldsterren zoals bijvoorbeeld
idel Castro Charles de Gaulle en Vladimir
in hebben er overnacht

m x ver daar vandaan op de rand van de stad
end in een groene oase ligt de Hippodrom
Bij diverse hippische sporters zal de naam
niet onbekend klinken Op deze ruime
Iroom worden eventingwedstrijden tot 3
georganiseerd en wordt er ook al enkele

jaren een druk bezette CSI05 georganiseerd
Heel wat Belgische toppers gingen er van startDe hippodroom werd grondig vernieuwd Dit grote

We krijgen er een keurige rondleiding en merken dat er forsGEBOUW OMVAT EEN NIEUWE RUIME BINNENPISTE MET
geïnvesteerd werd in vaste infrastructuur Naast de nieuwetribunes Foto Med
grote binnenhal met wedstrijdpiste waar ook niet hippische

In Gdansk zijn ook enkele gekende personen geboren zoals evenementen georganiseerd worden zijn er diverse andere
natuurkundige Daniël Gabriel Fahrenheit schrijver Günter binnenpistes gebouwd en heel wat stallencomplexen om naast
Grass politicus Donald Tusk Ook Nobelprijswinnaar Lech de vaste pensionpaarden ook wedstrijdpaarden te huisvesten
Wal sa heeft tot op heden een kantoor in Gdansk Ook aan paddocks en outdoor pistes is er geen gebrek We

mogen er zelf even rijden met één van de privé lespaarden om
Na het interessante bezoek genieten we in de kelder van het zo te zien hoe er hier ook aan de basis gewerkt wordt Heel
centraal gelegen Velevetka restaurant van een typische Poolse wat mensen en jongeren uit de stad komen er in contact met
lunch met regionale producten Culinair staat Gdansk zeker de paardensport Permanent staan hier zo n 200 paarden en
ook op de kaart werken er een twintigtal mensen vast in dienst Men heeft

ook kunnen genieten van Europese steun Het gesprek met de
SOPOT KWALITEIT VOOR ZOWEL PAARD EN MENS marketingverantwoordelijke leert ons dat hier in de regio best
De namiddag leidt ons naar de zusterstad Sopot Voor we een actief gereden wordt want er zijn een vijftigtal maneges
eerste maal in contact komen met levende paarden trekken we
naar de Molo met zijn lengte van 511 5m de langste houten De naam hippodroom verwijst natuurlijk naar de oorsprong
pier van Europa Deze pier toont meteen dat Sopot een namelijk het organiseren van paardenrennen Al sinds 1890
exclusieve historische en hippe badplaats is waar mensen tot worden paardenrennen georganiseerd in Sopot In 1904 werd
rust komen De pier werd in 1827 gebouwd ter ontspanning de huidige hippodroom gesticht Tot op vandaag worden er
van de mensen die er tot op vandaag gezonde lucht kunnen nog een viertal rennen georganiseerd in de zomer

IN 1904 WERD DE HIPPODROOM GESTICHT TOT OP VANDAAG WORDEN ER WEDRENNEN GEORGANISEERD
Foto Med Monika Metza Jodeowska
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V

co
duidelijk een voorliefde voorss de springsport Twee unieke

w outdoor arenas bieden de

O ideale omstandigheden om
te trainen Ook worden hierH wedstrijden georganiseerd zoals

de Baltica Tour Het is een

organisatie op 3 en 2 niveau
van Sandra Piwowarczyk Baluk de

vrouw van de eigenaar Tomasz Baiuk
Ze springt zelf op het hoogste niveau
en won dit jaar met de Poolse ploeg
de landenwedstrijd op de CSIO Linz
AUT en was tijdens ons bezoek actief
op het nationale kampioenschap van
Polen Ook internationaal is ze actief

In haar zadelkamer hangen diverse foto s
van tijdens een deelname aan het WK

Het Cïekocinko paleis en historisch park is absolute jonge paarden in Lanaken bij Zangersheide Alle Belgen die
top Foto Med er ooit sprongen zullen de lovende woorden enkel maar

kunnen bevestigen Er is zowel een lente als zomertour Op
Cïekocinko Palace pure klasse de lentetour mocht men zelfs 415 paarden verwelkomen
Hoewel we Sopot al zeer knap vonden blijft deze dag in Toppers als Beezie Madden en Abdullah Al Sharbatly namen
stijgende lijn gaan We checken s avonds namelijk in bij het er deel Het is er simpelweg een hippisch paradijs Ook voor
uitermate knappe en mooi gerestaureerde Ciekocinko paleis toeschouwers wordt alles voorzien Er zijn bars aan de piste
Dit verzorgde paleis omvat een exclusief hotel en wellness en men kan tapas eten petanque spelen in de sofa zitten Men
is gesitueerd in het hart van een ruim historisch park De weg kan er gemakkelijk 1000 mensen ontvangen
er naar toe leidt je door Kaszubi verwijzend naar een etnische
bevolkingsgroep bossen en dorpen De aanwezigheid van grote Om ons nog meer thuis te doen voelen had men er zelf enkele
eiken bomen en paarden vervolledigden deze unieke locatie wandelpaarden geregeld Bij avondval verkennen we zo nog
Eens je de groene oase voorbij bent word je prima ontvangen even de mooie regio en zien we dat er ook gewerkt wordt aan
door het bedreven personeel De eigenaars van het hotel hebben extra outdoor infrastructuur Hippische tochten zelfs naar de

JUMPINGRUITERS KUNNEN ER IN EEN UNIEK KADER SPRINGEN TIJDENS DE BALTICA TOUR FOTO MED ICLICPHOTO
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O
ween fokproduct van Frank Chapot en won diverse Grote

Prijzen in de jumping tot zelf olympische medailles Eén
i

van de masterrooms is genoemd naar de Belgische Big Ben CA
die schitterde met lan Millar Het is de enige kamer op de 2derde verdieping met zicht op zee Verder pronken Baloubet
du Rouet Diamant de Semilly Jus de Pomme Jappeloup
Sapphire Authentic Quidam de Revel er met hun eigen
kamer Ook paarden uit een vroeger geschiedenis kregen er met
respect een kamer toegewezen zoals bijvoorbeeld Picador Dit
paard won met zijn Poolse ruiter Luitenant Adam Królikiewicz
brons op de Olympische Spelen te Parijs in 1924 Het paard
werd ontdekt in het leger en won nog de Grote Prijzen van
Luzern Nice en Rome

Ook culinair is het er top en zijn er diverse mogelijkheden In
het 1906 Gourmet Restaurant eet je Michelinsterrenkwaliteit
De Poolse chef Pawel Dolzonek heeft trouwens zelf nog
gewerkt in een driesterrenrestaurant en dat proefje Mooi om
weten dat men zelf heel wat ingrediënten haalt uit de moestuinVOOR ZIJ DIE DE PAARDENSPORT VAN OP AFSTAND WILLEN
van het kasteel Een verdieping lager kan je genieten in deVOLGEN DAT KAN VANUIT DB BIBLIOTHEEK VAN HET PALEIS

Bistro Club Bij mooi weer kan je nog culinair genieten op het
ruime zomerterras Wie even tot rust wil komen kan terechtzee zijn er zeker mogelijk De mooie natuurlijke omgeving
in de fantastische bibliotheek Met een glas wijn er is keuze zatafwisselend met velden en bossen bieden vele mogelijkheden
trouwens met een wijnkelder die zo n 140 wijnen in aanbodOok de mooi ingedeeld weides met heel wat veulens tonen
heeft of een kop thee even mediteren terwijl je door het raamaan dat er hier professioneel gewerkt wordt Verder werkt men
geniet van springende paarden op het parelwitte zand Ooknog aan een golfinfrastructuur Ook voor fietsers zijn er diverse
oude gezelschapspellen kunnen ontspanning brengenmogelijkheden De vijfsterrenstatus zeker waardig

Wie voor een iets voordeliger formule 20 goedkoper danOndertussen genieten we ook binnen van de perfecte
overnachten in het hotel wil gaan kan ook overnachten in hetvijfsterrenomgeving De kamers zijn prachtig afgewerkt
carriage house Het oude koetshuis is vandaag omgebouwdIedere kamer heeft een individueel origineel design met
tot een verblijfplaats met hippe Hampton Bay stijl kamersunieke meubels De inrichting is met grote zorg gedaan Vele
Ook is er een conferentiezaal aanwezig Van hieruit heeft mentraditionele schilderijen alsook oude foto s van hippische
een mooi zicht op de sportstallen met annex grote binnenpistewedstrijden maken alles compleet Altijd staat het paard
70 x 30m De gang vanuit de stallen naar de piste is mooicentraal Heel opvallend is dat alle kamers genoemd zijn
ingericht met honderden oude bitten sporen en stijgbeugelsnaar legendarische paarden Ikzelf heb de eer om in de Gem
aan de gevels Simpelweg een topinfrastructuurTwist kamer te slapen Deze Amerikaanse volbloed was

Een zicht op de schitterende indoorrijhal Foto Med
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INFO
CharlottyDolina

dolinacharlotty p
VWW

ARLOTTY IS EHN ECHT FAMILIEPARK WAAR DE BEGINNENDE RUITER KAN GENIETEN VAN
EEN WANDELING DOOR DE NATUUR

De volgende morgen na een deugddoende nachtrust en met mooie uitzichten doet deugd
ontbijt bezoeken we de historische stallen en de omgeving
van het paleis Via mooie paden die soms doorkruist worden Van hier uit trekken we weer landinwaarts en checken we
door eekhoorns kan je genieten van de rustige omgeving We in te Dolina Charlotty een familieresort Hier heeft men
spotten er ook nog een begraafplaats van vorige eigenaars een zeer divers aanbod uitgebreide Spa twee restaurants
leden van de familie Ewest en de familie Koops alsook een conferentieruimtes een rockbar met een bowlingbaan en
badplaats aan een mooi meer Na de lunch vertrekken we naar biljardtafels 91 hotelkamers Het is ook de locatie waar
de volgende plaats en beseffen we maar al te goed dat dergelijke jaarlijks het Rock Legends Festival plaats vindt In het
plaatsen uniek zijn in de wereld Een paradijs met paarden op amfitheater traden voor vele toeschouwers al heel wat legendes
aarde het bestaat op zoals Carlos Santana Alice Cooper Bonnie Tyler

Natuurlijke troeven In dit park kan ook paard gereden worden Dit is een ideale
We trekken vervolgens richting de stad teba De volgende stop locatie voor iemand die nog niet zo goed kan rijden Ideaal om
is het Siowiriski Nationale Park In dit park kan je per fiets of samen met de familie te genieten van een buitenrit Men heeft
te voet genieten van de natuur Hoewel de communicatie er er een kleine 20 paarden Eén van de wandelpaarden is zowaar
quasi 100 in het Pools verloopt dit in tegenstelling tor de een nakomeling van de Zangersheide hengst Chellano s Boy D
eerder bezochte locaties is het toch een populaire plaats Na Z en leidt hier een rustig bestaan Ook op en rond het centrale
een verkwikkende wandeling door en over een grote duin waar meer kan men diverse activiteiten beoefenen Daarnaast heeft
je je precies even op een maanlandschap waant kom je tot aan men er nog een zoo en klein zeehondenpark De zoo kan men
de zee Het koele water van de Baltische zee verfrist en biedt trouwens bezoeken met een boot Ze hebben er best een groot
rust Even goed uitwaaien na de culinaire tijd daags voordien aanbod aan exotische dieren Sommige onder hen springen zelf

even op de boot Echt een leuke plaats om eens met de familie
en kinderen naar toe te trekken

Tijdens deze reis merkten we opnieuw op hoe hard PolenTRAILFINDERS veranderd is De tijd van het ijzeren gordijn is al lang voorbij
RU ITERVAKANTI ES In deze regio is er plaats voor cultuur geschiedenis natuur

recreatie Het blijft uitermate aangenaam dat paarden ons
SPECIALIST IN PAARDRIJVAKANTIES daar allemaal naar toe brengen

WEEKEND TREKTOCHT

CATTLE DRIVE PONYKAMP Meer info over reizen naar Polen vindt men via
BEGINNER GEVORDERD www polen travel alsook over het reizen naar deze

mooie regio via www pomorskie travelINDIVIDUEEL OF GROEP

www trailfinders be
lnF0 trailfinder5 be Tekst en foto s Mathias Wentein

114 fjffvJ1 december 2016
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