2/3/2021

Huifkar trektocht door de Jura, 4 dagen | Active on Holiday

Ervaar de L' Ajoie van heel dichtbij!
Gemeenschappelijke avonturen smelten een gezin samen. Tijdens deze trektocht krijgt u een
paard, een huifkar, gedetailleerde instructies en veel tijd om onvergetelijke herinneringen te
maken! U maakt tijdens deze dagen samen een reis door de regio L'Ajoie. Met uw huifkar gaat u
comfortabel van de ene boerderij naar de volgende. De familie Aebi laat zien hoe geiten
gemolken worden, met Mr. Schenk werpt u een hengel uit en mevrouw Noirjean geeft les in
ponyrijden. In deze regio, ook wel bekend als de boomgaard van de Jura, rijdt u door uitgestrekte
velden, wijngaarden en zeldzame en beroemde boomgaarden van de Damasvener pruim.
Tijdens deze stro-route trekt van boerderij naar boerderi en u slaapt in het stro. Op iedere locatie
wordt u hartelijk verwelkomd door uw gastheren en maakt u kennis met de boerderijdieren. Er valt
hier veel te ontdekken en te zien. U overnacht in de hooiberg bij uw paard. Douche en toilet
bevindt zich meestal in het nabijgelegen wooncomplex. Indien gewenst kunt u het diner vooraf
bestellen bij de boerenfamilies. Deze manier van reizen is een geweldige ervaring voor groot en
klein, vooral in de warme zomermaanden.
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Reisprogramma
DAG

1

Courtedoux - Mormont

Aankomst vóór 10:00 uur op de paardenboerderij in Courtedoux. Na kennismaking
volgt eerste instructiesectie. U spant het paard zelfstandig voor de huifkar en
vertrekt richting Mormont. Eenmaal in Mormont maakt u een kleine wandeling.
Deze wandeltocht voert je langs kasteelruïnes, fonteinen, kleine boomgaarden en
eindigt in een klein gastronomisch restaurant. Een ontspannen einde aan
vandaag.

ca. 15 km

DAG

2

ca. 3 uur

Mormont - Lugnez

De kinderen willen vast eerst nog even met de dieren op de boerderij spelen,
wellicht helpen bij het voeren. Vandaag trekt u vanuit Mormont naar Lugnez.
Aangekomen bij de boerderij van mevrouw Noirjean is het een waar paradijs voor
alle soorten dieren, u zadelt de pony's op en maakt een korte rit.

ca. 16 km

DAG

3

ca. 3 uur

Lugnez – Porrentruy

De route van vandaag brengt u naar Porrentruy. De route neemt u mee langs
uitgestrekte velden in een landelijke omgeving. Aangekomen in Porrentruy bezoekt
u de "boerderij van geluk". Een klein riviertje stroomt achter de binnenplaats.
Onder de deskundige ogen van meneer Schenk bereidt u zich voor op het vissen
met aas en beproeft u uw geluk op een vistocht van twee uur.

ca. 12 km

ca. 2,5 uur
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DAG

4

Porrentruy – Courtedoux

De dagen zijn voorbij gevlogen, het is tijd om naar huis te gaan. Zodra het paard
de stal ruikt gaat het tempo iets omhoog richting Courtedoux.

ca. 15 km

ca. 3 uur
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Tourkarakter

https://www.activeonholiday.com/nl/actieve-familievakanties/huifkar-trektocht-jura-4-dagen?year=2021&print=true

4/7

2/3/2021

Huifkar trektocht door de Jura, 4 dagen | Active on Holiday

Services / Info
Services

Inbegrepen:
3 overnachtingen in een hooiberg
incl. ontbijt
Huur huifkar met paard incl.
uitrusting
Stalling voor het paard incl. hooi,
stro en voer
Activiteiten bij de
overnachtingsboerderij (Chemin de
Damas, boerderijtocht, vissen,
ponyrijden)
Transfer van de paardenboxen naar
de overnachtingslocatie
Instructies en routemateriaal
Service-Hotline

Niet-inbegrepen:
Slaapzak en kussen

Aankomst / parkeren / vertrek

Trein aankomst naar Porrentruy, vervolgens met de bus naar Courtedoux, een
paar minuten lopen naar de boerderij
Parkeren: gratis parkeren in de omgeving, reserveren niet mogelijk.

Extra informatie

Routes: ca. 15 km per dag over
zijweegen met weinig verkeer en
bospaden met bewegwijzering. De
routes lopen over vlak tot
heuvelachtig terrein
Ervaring met het omgaan met
paarden en een goede fysieke
conditie is aanbevolen
Het ontmoetingspunt is de
paardenboerderij in Courtedoux

Optioneel:
Genieterspakket: Picknickmand in
Mormont, Courtedoux, Lugnez en
Porrentruy gevuld met taart,
gerookte worst, wijn en kaas! Met
het genieterspakket krijgt u waar
voor uw geld. Uw gastheren zullen
een picknickmand met regionale
specialiteiten van de voor u
samenstellen. Daarnaast

https://www.activeonholiday.com/nl/actieve-familievakanties/huifkar-trektocht-jura-4-dagen?year=2021&print=true

5/7

2/3/2021

Huifkar trektocht door de Jura, 4 dagen | Active on Holiday

Het programma is geschikt voor
kinderen vanaf 6 jaar, 1
volwassenne moet met 1 kind
reizen, een extra persoon ouder
dan 14 jaar is vereist per kind
jonger dan 6 jaar. Indien er kosten
worden berekend door de
overnachtingslocaties voor kinderen
tot 2 jaar dienen deze ter plaatse
voldaan te worden
We raden u aan uw bagage tot het
absolute minimum te beperken
(gewichtslimiet per persoon 15 kg).
Een huifkar biedt weinig
opbergruimte voor bagage. Bij
voorkeur alleen zachte tassen of
rugzakken
Voor deze reis heeft u verder nodig:
Warme kleding en handschoenen,
goede regenbescherming, stevige
schoenen voor overdag, zaklamp,
zakmes, theedoeken, reisapotheek
(medicatie, elastisch verband,
pleisters, ontsmettingsmiddelen,
enz.)

reserveren we een picknickplaats
voor u in de buurt van Courtedoux.
Dit heeft een open haard, een toilet
en overdekte zitplaatsen zodat je
comfortabel kunt stoppen, zelfs bij
slecht weer.
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Contact & reserveren
Heeft u nog vragen met betrekking tot deze reis? Neem gerust contact met ons op en wij helpen u
graag verder.

+31850205242
info@activeonholiday.com
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