Дивата ферма

На гости в
„Дивата ферма“
алтернативен туризъм и
органична храна в Родопите
Автор: Цветомира Йоцова
Снимки: „Новото тракийско злато“
http://newthraciangold.eu/
За любителите на дивата природа и малко познатите
кътчета от страната, Източните Родопи са прекрасно
място за алтернативен туризъм.
„Дивата ферма“ на Бети и Николай в с. Горно поле
съчетава в себе си възможности за една прекрасна
„зелена ваканция“ с традиционна и чиста местна
храна, интересни приключения и мили домакини,
които посрещат хората като свои близки приятели, а
не като поредните туристи. Семейството може да
предложи както изживявания за търсачите на
спокойствие и уют, така и нещо по-динамично за
активно почиващите. Самите те са напуснали
големия град и са започнали да се занимават с
животновъдство преди 17 години.
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Бети, стопанката на "Дивата
ферма" черпи гости с масленица
в Дните на кулинарията с
източнородопски био и местни
продукти (9 юни 2012)
В момента гледат по биологичен начин
своите 500 късороги говеда, овце, пчели и
градина и получават активна помощ от
четирите си деца.

Домашно точените саралии на Бети

Николай ще ви заведе на конна езда из
района, на разходка с лодка или каяци
по живописните меандри на р. Арда или
на демонстрация на традиционни
методи за добив на злато. Приключенията
продължават с търсене на диви пчели,
наблюдения на лешояди от укритие
(често в задния двор на семейството
кацат египетските лешояди, а тук е
единствената дива колония на белоглавия
лешояд в България), разходка из района
до различни културни и археологически
обекти и много други. Можете да
отморите с пикник в гората, докато в
къщата Бети се труди над прехраната ви
за вечеря, обяд или закуска.
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Баница с месо
и булгур,
приготвена от
Бети

Храната, която ще опитате в „Дивата ферма“
е истинско удоволствие за любителите на
кулинарния туризъм – местна, органична,
традиционна и приготвена с много любов!
Семейството само произвежда продуктите за
кухнята си от биологичн о сертифицирана
зеленчукова градина на площ 5-6 декара, а
дори и млечните продукти и месото са от
собствените им над 500 крави от породата
родопско късорого говедо и сиво родопско
говедо. В „Дивата ферма“ можете да опитате
местни специалитети като заешка баница,

кокошка с катми саралии, пълнена тиква с
телешко, медена торта, блага баница,
булгурена баница (всичките с точени
домашни кори, разбира се), родопски зелник,
масленица, телешки кебап, петел в гювеч и
много други. Независимо дали опитвате от
традиционния крокмач или просто зелена
салата, храната ви е чиста и органична и
само добавя идеален завършек на едно
пълноценно и истинско преживяване сред
природа, хора, вълци, коне, орли и лешояди в
Източните Родопи!

Рошлите, които
Бети предлага
на гостите си за
закуска
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ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ

Приключения
с диви коне в
Източните
Родопи

Програма:
Петък:
Настаняване в къща Тракия в село
Поповец. Kъщата е в традиционен
родопски стил – уютна, пазеща духа и
спомена за рода на собственика.
Санитарният възел е общ за трите стаи.
Вечеря с домашен гювеч и вино от
биолозята на собственика Димо
Карабоюков.
Събота:
След закуската с домашна баница и
мляко, потегляте към село Падало – на
спирката оставяте колата и потегляте пеш
надолу към местността, в която живеят
дивите коне тарпани. По пътя ще се
наслаждавате на чудни гледки, ще може
да снимате растения, влечуги и др.
Преходът до конете е около 2,5 км. Тук е
време за наблюдение на конете, пикник и
почивка на чист въздух. Следобед –
връщане обратно при автомобилите и
отпътуване към Ивайловград.
Настаняване в хотел Луксор в новия
квартал на Ивайловград. Време за релакс
на шезлонга край външния басейн.
Вечеря.

Дати: 13 – 15 юли 2012
Място:
Биофермата на Димо Карабоюков
село Поповец, общ. Стамболово,
Хасковско
Цена на човек – 96,00 лв
Цената включва:
2 нощувки
2 закуски
2 вечери
сух пакет в събота
водач до Костилково
карта на Източните Родопи с маршрута
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Неделя:
След закуската ще посетите
таханджийницата на бай Данчо, за да
усетите мириса и вкуса на истинския
сусамов тахан. След таханджийницата
ще се отправите да разгледате вила
Армира с местната екскурзоводка. След
вила Армира – към село Пелевун. Тук ще
се срещнете с местния водач Тодор,
който ще ви заведе при другото ни стадо
диви каракачански коне в село
Костилково. Преходът до карачанските
коне е по-малък от този до тарпаните.
Тодор ще ви разкаже повече за конете – за
произхода им, за това как живеят, какви
навици имат и т.н.
Следобед ще отпътувате обратно към
родните места.
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Фестивал
на хляба

Първи ден – петък, 27 юли
Настаняване в хижа “Крояците” в
дивечовъдно стопанство "Студен кладенец". Един час разходка с лодка из
живописния язовир "Студен кладенец".
Наблюдение на сърни и елен лопатар.
Вечеря на прохладната веранда на хижа "Крояците" с изглед към язовир "Студен кладенец".

Втори ден – събота, 28 юли
Домашна баница и кисело мляко за
закуска.

ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ

Програма:

Посещение на традиционния фестивал на
хляба в с. Рабово:

Дати: 27 – 29 юли 2012
Място: с. Рабово, общ. Стамболово,
Хасковско
Опитайте здравословния хляб от лимец,
приготвен по стара технология
Разходете се с лодка по язовир "Студен
кладенец" и приключенствайте с каяци по
река Арда
Наблюдение на елени и сърни в
дивечеовъдно стопанство "Студен кладенец"
Цена на човек - 231 лв
Цената включва:
✔ 2 нощувки със закуски
✔ две вечери и един обяд
✔ каяци, жилетки, ка ски
✔ лодка в язовир Студен кладенец
✔ карта на Източните Родопи – 1 за цялата
група
✔ активно участие във фестивала
✔ осигурява не на носии и сърпове

10.30 часа – Откриване.
11.00 часа – Начало на жътвата, подготовка
на снопове и купи за пренасяне на
хармана.
13.00 часа – Подготовка на диканята и коня
за овършаването на хармана.
13.30 часа – Отвяване на зърното от плявата.
14.00 часа – Мелене на зърно на хромел.
14.30 часа – Замесване и изпичане на
хляба.
15.00 часа – Вадене на хляба от фурната и
дегустация.
Следобед в Дивата ферма в с. Горно поле
ви очакват разходка по екопътека,
тракийско светилище и вкусните домашни
манджи на домакинята Бети.

Трети ден – неделя, 29 юли
След вкусните гьозлеми и домашното
мляко на Бети за закуска, ще се отправите
към река Арда при Маджарово. Там ще ви
чакат каяците. Ще се спуснете с каяци по
течението на река Арда за около два часа,
за да се насладите на красивите й меандри
и да натрупате малко адреналин в кръвта.
След незабравимото водно приключение,
може да посетите природозащитния център
на БДЗП.
Отпътуване към родните места.
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