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A

T H E  W I L D L I N G E R

L I V E  T H E  A D V E N T U R E

Act i e  en  Avontuu r  met  de  gro te  A .

The  Wi ld l inge r  i s  dé  spec i a l i s t  op  v l ak  van  ac t i e ve

avontuu r l i j ke  r e i zen .  We  l e ve ren  kwa l i t e i t s vo l l e

re i zen  weg  van  het  massa toe r i sme ,  zowe l  i n  groep

a l s  pr i vé ,  winte r  &  zomer .  Z ie ,  doe  en  be lee f :  l i v e

the  adventu re !

O n z e  M i s s i e

The  Wi ld l inge r  i s  een  j ong ,  ene rg iek  en

avontuu r l i j k  r e i sbu reau  dat  i n ze t  op  een

pe r soon l i j ke  aanpak ,  ac t i e ve  avontuu r l i j ke  r e i zen

en  een  duurzame  bedr i j f s voe r ing .  Het  werd

opge r i ch t  door  Jens  Wie landt ,  een

adventu rep reneu r  met  een  achte rg rond  i n  de

mi l i eu -  en  r e i s sec to r .

Het  doe l  van  The  Wi ld l inge r  i s  om  een  l and  n ie t

a l l een  t e  z i en ,  maar  het  ook  daadwerke l i j k  t e

be leven .   Hie rdoo r  c reë ren  we  een  commun i t y  van

mensen  d ie  houden  van  avontuu r l i j k  r e i zen  en

ac t i e f  ontdekken .  The  Wi ld l inge r  zo rg t  e r voo r  dat

avontuu r l i j ke  z i e l en  e lkaa r  v inden  en  samen

grenzen  ve r l eggen .  

E x p e r t i s e  a l s  d e  w e g  n a a r
s u c c e s

E lke  r e i s  d ie  we  ve rkopen ,  s te l l en  we  op  voo rhand

ze l f  samen  en  t e s ten  we  vo l l ed ig  u i t .  Het

e indproduc t  wordt  enke l  ve rkocht  na

goedbev ind ing .  Al l e s  van  boek ing  to t  d iens t  na

ve rkoop  wordt  per soon l i j k  door  ons  a fgehande ld

waa rdoo r  wi j  f unge ren  a l s  o rgan i sa to r i s ch  expe r t .

Pe r soon l i j k :  een  per soon l i j ke  aanpak  door  t e

werken  met  k le ine  groepen ,  l oka l e   g idsen ,  en

te  zo rgen  voo r  een  A  to t  Z  opvo lg ing

Avontuu r l i j k :  avontuu r l i j ke  prog ramma ' s  door

te  r e i zen  weg  van  het  massa toe r i sme ,  opzoek

te  gaan  naa r  un ieke  bes temmingen ,  en  t e

focus sen  op  ac t i e ve  prog ramma ’ s

Duurzaam :  een  duurzame  bedr i j f s voe r ing  door

te  werken  met  CO2 -compensa t i e ,  t e  zoeken

naa r  eco - ve rb l i j f p l aa t sen ,  t e  werken  met  l oca l s

en  duurzame  prog ramma ' s  t e  ontw ikke len .

Daarnaas t  werken  we  samen  met  l oka l e  g idsen

d ie  we  per soon l i j k  hebben  ontmoet  en  d ie

funge ren  a l s  expe r t  t e r  p laa t se  en  omr ingen  we

ons  met  kwa l i t e i t s vo l l e  par tne r s  met  een

u i tmuntende  expe r t i s e  op  v l ak  van  outdoo r

adventu re s ,  outdoo r  mate r i aa l ,  f y s i eke

gezondhe id ,  voed ing ,  en  duurzame  ontw ikke l ing .

N o r m e n  &  w a a r d e n

The  Wi ld l inge r  s t r ee f t  naa r  een  ande re  manie r  van

re i zen ,  bewus te r ,  per soon l i j ke r  en  avontuu r l i j ke r .

Kernwaa rden  a l s  be lev ing ,  ac t i e f  ontdekken ,

b i j l e ren  en  r e spec te ren  zo rgen  e r  voo r  dat  j e  n ie t

a l l een  opt imaa l  van  een  r e i s  gen ie t ,  maar  dat  de

omgev ing  waar in  j e  r e i s t  ook  geen  nade len

onde r v ind t  van  j ouw  aanwez ighe id .  Om  d i t  t e

be re i ken ,  hante ren  we  3  bas i sp r inc ipes :

Kor tweg ,  Het  PAD  van  The  Wi ld l inge r

Met  The  Wi ld l inge r  l i g t  de  were ld  aan  j ouw

voe ten .  Ver l eg  j e  grenzen ,  dur f  dromen  en  ontdek

onze  ac t i e ve  avontuu r l i j ke  r e i zen  !
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JENS WIELANDT
ZAAKVOERDER THE WILDLINGER

"Some call it
adventure,

I call it
 my way

 of life"



Re i zen .  Het  i s  n ie t  a l l een  ont spannend  maar  het

ve r ru imt  ook  de  gees t .  En  een  r e i s  i s  pas  écht

memorabe l ,  a l s  a l l e s  goed  z i t .  

T rad i t i onee l  wordt  een  r e i s  gekozen  op  bas i s  van  de

bes temming .  Log i sch  ook  want  het  i s  de  bes temming  d ie

j e  s t i ekem  doet  wegdromen  wannee r  j e  thu i s  ve rd r ink t  i n

he t  werk  o f  wannee r  j e  j e ze l f  ve r l i e s t  i n  de  dage l i j k se

rou t ine .

Desondanks  z i j n :  wat  j e  t e r  p laa t se  doet ,  wie  j e  ontmoet ,

en  het  geze l schap  waar in  j e  ve r toe f t  de  va r i abe le

f ac to ren  d ie  u i te inde l i j k  bepa len  o f  een  r e i s  a l  dan  n ie t

memorabe l  was .

B i j  a l  onze  r e i zen  hebben  we  e r  dan  ook  voo r  gekozen

om  de  ac t i e  en  het  avontuu r  t e  l a t en  pr imeren  op  de

bes temming .  Zo  za l  j e  missch ien  een  k le ine r  s tuk  van

een  l and  z i en ,  maar  j e  za l  het  e f f ec t i e f  be lee fd  hebben

en  vo l l ed ig  kunnen  opnemen ,  s impe lweg  omdat  we  het

ac t i e f  gaan  ontdekken .

Voor  onze  r ond re i zen ,  t r ekk ings  en  exped i t i e s  gaan  we

dan  ook  s teeds  opzoek  naa r  een  un ieke  be lev ing .  Van  de

Noor se  f j o rden  to t  het  Pak i s t aanse  hooggebe rg te  en  de

Congo le se  r egenwouden .  Je  za l  j e  grenzen  ve r l eggen ,

un ieke  p laa t sen  ontdekken ,  f enomena le  mensen  l e r en

kennen ,  j e  ve r r i j ken  met  ande re  cu l tu ren  &  t r ad i t i e s .  En

d i t  door  ac t i e f  t e  ontdekken .

Door  ac t i e f  t e  z i j n  i n  het  onge rep te ,  i s  de  impac t  van  een

re i s   vee l  gro te r .  Zo  groo t  ze l f s ,  dat  het  j e  l e ven  kan

ve rande ren .

" I K  H A D  N O O I T  G E D A C H T  D A T  E E N
R E I S  Z O  E E N  I M P A C T  Z O U  H E B B E N
O P  M I J N  L E V E N "

R O N D R E I Z E N ,
T R E K K I N G S &
E X P E D I T I E S

A C T I E F  I N  H E T  O N G E R E P T E
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CONGO

Congo “A Wild Encounter” is een ruwe diamant onder de

Afrika bestemmingen. Met nog amper toerisme en zijn

uitzonderlijke natuurpracht is het dé te ontdekken

reisbestemming bij uitstek! 

A  W I L D  E N C O U N T E R
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CONGO

Deze reis neemt je mee op een onvergetelijk avontuur in

het Virunga National Park. Met als absolute hoogtepunten

maar liefst 2 gorilla trekkings, een tocht naar het grootste

lava meer ter wereld, en een nacht op Tchegera Island in

het Kivu meer. Deze reis is een absolute must op de

bucketlist van iedere avontuurlijke reiziger!

Bovendien kan je deze reis ook boeken op andere dan de

opengestelde data indien je dit avontuur graag

individueel of met een eigen vriendengroep wil beleven.

Prijzen op aanvraag. Reizen is al vanaf 1 persoon mogelijk!

Help Virunga

Het toerisme in Virunga National Park heropende in 2014

en groeit sindsdien stelselmatig. Door deel te nemen aan

deze reis maak je deel uit van de heropleving van het

toerisme in dit prachtig gebied. Door Virunga National

Park als toerist te bezoeken, draag je niet enkel bij aan de

economische groei van dit gebied, je helpt bij het

beschermen en behouden van de natuurlijke rijkdommen

en de gorilla’s. Je levert een bijdrage aan de armoede

bestrijding en het behouden van de vrede etc.

 

A  WILD  ENCOUNTER

Comfort 70%: Je slaapt doorgaans in safaritenten voorzien

van comfortabele bedden.

Intensiteit 80%: Je neemt deel aan een actieve reis waarvoor

een goede conditie vereist is. Dit wil zeggen dat je minstens

2x per week gaat sporten en doorgaans actief bezig bent. Een

stevige wandeling mag dan ook geen probleem zijn.

Avontuur 90%: Je trekt rond in een actief outdoor-

programma, maar je kan terugvallen op het nodige comfort

en bepaalde faciliteiten.

7 overnachtingen + 3 maaltijden / dag 

Lokale chauffeurs  + Transport ter plaatse

Engels sprekende lokale gidsen

Draaiboek

Alle activiteiten vermeld in het reisoverzicht

Permits + Visum Congo

Vluchten (wel op aanvraag)

Multiple entry visum Rwanda (50 USD)

Persoonlijke porter Nyiragongo (24 USD)

Reisverzekering

Annulatieverzekering 

Drank + Fooi + Persoonlijke uitgaven 

INCLUSIEF

EXCLUSIEF

Prijs & data: zie website
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RE ISOVERZICHT

Dag 1: welkom in Rwanda! 

We nemen een vroege vlucht en arriveren ‘s avonds in Kigali

(Rwanda). Hier zal je opgewacht worden door onze chauffeur,

die je naar een klein hotel zal brengen in het centrum van Kigali.

De volgende ochtend vertrekken we dan naar Congo! 

Dag 2: Van Kigali naar Goma

We rijden ongeveer 3,5 uur tot aan de grens. Eens we in Congo

zijn, is het nog een uur rijden tot in Kibumba, onze basecamp

voor komende dagen. De gids die ons heeft opgepikt zal je

onderweg mooie stukken van Rwanda laten zien, uitleg geven

over het land, de nog vrij jonge en bloederige geschiedenis van

de genocide in 1994, maar ook over de schitterende

wederopstand en de tradities van de lokale bevolking. 

Dag 3 & 4: Gorilla trekking

Om 7u starten we de briefing en rond 8u30 beginnen we 

 effectief te hiken. De trekking duurt 2 tot 4 uur, afhankelijk van

waar de gorilla’s zich bevinden. We blijven exact 1 uur bij de

gorilla’s. Belangrijk detail is dat we ons opsplitsen in groepen van

maximaal 4 personen plus rangers. Dergelijke kleine groepen

zijn een unicum op gorilla trekkings en leveren een enorme

meerwaarde voor beide partijen. In de namiddag kunnen we

relaxen in het Kibumba camp. Optioneel kunnen we deze

middag nog andere gratis of betalende activiteiten doen.

Ook op dag 4 doen we opnieuw een gorilla trekking. Deze keer

gaan we opzoek naar een andere familie van berggorilla’s. Deze

tweede gorilla trek zorgt ervoor dat je zowel tijd hebt gehad om

mooie foto’s te maken als om optimaal te genieten van de

nabijheid van deze impressionante dieren. Bovendien is elke

familie verschillend, waar er bij de ene familie meer kleintjes

rondlopen, zal je in een andere familie misschien minder

kleintjes maar meer zilverruggen aantreffen. 

Dag 5: Beklimming Nyiragongo

Nyiragongo is de vulkaan met het grootste lavameer ter wereld!

En dat gaan wij vandaag aanschouwen. Na het ontbijt rijden we

ongeveer 1 uur naar de voet van de Nyiragongo vulkaan. Hier

starten we onze trektocht op ca. 2000m hoogte, om op 1 dag de

top te bereiken op 3470m hoogte. We hebben dus een mooie

klim voor de boeg en stijgen  ongeveer 1500m op een wandeling

van 16km.

Voor de trektocht voorzien we jullie van een rugzak met alle

benodigdheden. Daarnaast zal ook een kok ons vergezellen. De

tocht zal ongeveer 4 tot 7 uur in beslag nemen. Eens we de top

hebben bereikt zal je echter zien dat het de inspanning meer

dan waard was! Bovendien brengen we de nacht door op de top,

in rustieke shelters die uitkijken op het grootste lava meer ter

wereld. Eén van de meest spectaculaire uitzichten die je ooit zal

aanschouwen! 

Dag 6: Het Kivu meer

We ontwaken op de top van de vulkaan met een fenomenale

zonsopgang. Na een laatste blik op het lava meer, dalen we

opnieuw af. Deze afdaling zal tussen de 2 en 4u in beslag nemen

afhankelijk van de fitheid van de groep. Een terreinwagen pikt

ons op en rijdt ons vervolgens naar Lake Kivu. Hier worden we

met een boot opgepikt en naar Tchegera Island camp gebracht.

Dé ideale plaats om te relaxen, zwemmen en kajakken na de

stevige klim op de vulkaan.

Dag 7: Terug naar Kigali en naar huis

Jammer genoeg komt aan alle mooie liedjes een eind. Om 11u

worden we opgepikt en gaan we met de boot naar Goma. Hier

zal een chauffeur ons opwachten om ons terug naar Kigali te

brengen. In Kigali wacht ons een dagkamer in Hotel Des Mille

Collines, beter bekend als “Hotel Rwanda”. Zo kan je je opfrissen,

iets eten en nog even aan het zwembad nagenieten van dit

fantastisch avontuur. Rond 18u vertrekken we naar de

luchthaven en rond 20u30 vliegen we terug naar België.



MAROKKO

Laat je betoveren op een reis van 1001 nacht doorheen het

zeer diverse en vooral wondermooie Marokko. Deze reis is

een combinatie van actie, avontuur, cultuur en

gastronomie. 

D E  B E R B E R  R O U T E
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MAROKKO

Reizigers worden ondergedompeld in het bruisende

Marrakech waarna we met behulp van 4×4 terreinwagens

en ervaren lokale chauffeurs het land verder doorkruisen. 

Op het programma staat ondermeer het Atlasgebergte

met als hoog(s)tepunt de beklimming van Mt Toubkal,

een bezoek aan de mooiste Kasbah van Marokko,

wildkamperen in een rotswoestijn, overnachten in

berbertenten in de goudgele zandwoestijn, een

tweedaagse trekking doorheen de Dadesvallei waarbij we

in grotwoningen slapen bij een echt berbergezin, een

verblijf in berbertenten in de Fint oase, en tot slot surf,

yoga en sandboarden aan de Westkust.

DE  BERBER  ROUTE

Comfort 80%: Je slaapt doorgaans in hotels en homestays,

voorzien van een beetje extra luxe en comfortabele bedden.

Intensiteit 70%: Je neemt deel aan een actieve reis waarvoor

een goede basisconditie nodig is. Dit wil zeggen dat je

minstens 1x per week gaat sporten en doorgaans actief bezig

bent. Een stevige wandeling mag dan ook geen probleem

zijn.

Avontuur 80%: Je ontdekt een land zowel op cultureel als

avontuurlijk vlak. Intense activiteiten worden afgewisseld met

rustigere culturele ontdekkingen.

15 overnachtingen

3 maaltijden / dag (*) 

Lokale chauffeurs

Verplaatsingen per 4×4

Engels sprekende lokale gidsen op de activiteiten

1 gids van The Wildlinger

Luchthaventransport in Marokko

Alle activiteiten vermeld in het reisoverzicht

Vluchten naar Marrakesh en van Agadir (wel op aanvraag)

Reisverzekering

Annulatieverzekering 

Drank

Persoonlijke uitgaven 

INCLUSIEF

(*) behalve lunch op de vrije namiddag in Marrakesh en lunch

onderweg op dag 6

EXCLUSIEF

Prijs & data: zie website

THE WILDLINGER   |    P  10



RE ISOVERZICHT

Dag 1 & 2: Marrakesh

We starten onze reis in Marrakesh, één van de vier koningssteden

van Marokko. Om een sfeervolle en authentieke ervaring te

verzekeren verblijven we gedurende 2 nachten in één van de

prachtige riads in het midden van de medina. De ideale

uitvalsbasis om het authentieke Marrakesh te ontdekken. 

Dag 3, 4 & 5: Het Atlasgebergte

Na ongeveer anderhalf uur rijden komen we aan in Imlil, een

klein bergdorpje aan de voet van het Atlasgebergte. De eerste

dag vullen we op met een verkennende fietstocht om de

beentjes los te gooien voor één van de vele hoogtepunten op

onze route, de tweedaagse trekking naar het dak van de Atlas,

Mt Toubkal (4165m), die op dag 4 & 5 zal plaatsvinden.

Dag 6: Ait Ben Haddou

Met brullende motoren cruisen we langsheen prachtige

landschappen, waaronder de hoogste bergpas van Noord-Afrika

(2269m) Tizi-N-Tichka, tot in Ait-Ben-Haddou. Een prachtig

bewaard gebleven stukje Marokko en bovendien UNESCO

werelderfgoed, dat werd gebruikt als filmdecor van ondermeer

The Jewels of the nile, The Gladiator en Game of Thrones.

Dag 7: Jbel Saghro

We doen inkopen op een markt in Ouarzazate om nadien ons

kamp op te slaan in Jebel Saghro. Jebel Saghro is een bergrug in

het Zuidoosten van Marokko, gelegen achter De Hoge Atlas en

tegen de Sahara. Een lokale Berber neemt ons mee doorheen

dit weinig bezocht gebied waar grillige door wind en zand

geërodeerde rotsformaties het landschap steeds weer een ander

uiterlijk geven. 

Dag 8: Merzouga

Dit dorp aan de rand van de Erg Chebbi woestijn vormt het

vertrekpunt bij uitstek voor tochten doorheen de zandduinen.

We genieten van een “fundrive” en een tocht per kameel

doorheen de magische zandduinen van de Oostelijke Sahara. 

Dag 9, 10 & 11: Vallée du Dades 

Na het avontuur in de woestijn rijden we naar de guesthouse van

onze berbergids in Valléé des Dades waar een rondleiding volgt

in het huis en het dorp van onze lokale gids. Na een eerste

kennismaking met de prachtige omgeving, trekken we de vallei

in voor een tweedaagse wandeltocht. Als kers op de taart slapen

we bij een traditioneel berbergezin in grotwoningen!

Dag 12: Fint Oase

Na een feestelijk afscheid van onze lokale gids rijden we de

volgende ochtend verder naar de Fint Oase. We verkennen de

oase waarna het tijd is om de handen uit de mouwen te steken.

op een Marokkaanse kookworkshop!

Dag 13, 14,15 & 16: Taghazout

Tijd voor de langste etappe van de reis! Vandaag trekken we

namelijk van het binnenland naar de kust. Lunchen doen we

halfweg vlakbij een oude Kasbah in Taliouine, de saffraanvallei

van Marokko. Vervolgens rijden we door naar Taghazout, het

surfwalhalla van Marokko.

Taghazout was decennialang een slapend vissersdorp aan de

Atlantische Kust van Marokko, niet ver van Agadir, maar is de

laatste jaren uitgegroeid tot de droombestemming voor elke

surfer. Onze laatste dagen staan dan ook volledig in teken van

het surfleven met elke ochtend surfles op de beste spots, en voor

alle niveaus! Ontspannen doen we dan weer met de daarvoor

voorziene yogales en ook sandboarden in een woestijn met

uitzicht op de oceaan staat op het programma!

Tot slot sluiten we feestelijk af met een rooftop barbecue.



NOORD-

MACEDONIË

Noord-Macedonië is nog vrij onbekend gebied binnen

Europa en vormt met een mix aan bergen, nationale

parken en hoogvlaktes een ware speeltuin voor de outdoor

avonturier. Sporten en actief ontdekken is meteen ook wat

we hier gaan doen.

A  M U L T I - S P O R T S  A D V E N T U R E
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NOORD-

MACEDONIË

Vlak na aankomst verlaten we de hoofdstad om ons klaar

te maken voor een onvergetelijk avontuur. 

We starten met een tweedaagse wandeltocht doorheen

prachtige valleien, waarna we onze wandelschoenen

inruilen voor elektrische mountainbikes waarmee we

gedurende twee dagen de bergen doorkruisen. Ons stalen

ros vervangen we dan weer door een effectief “ros”

waarmee we twee dagen door de bergen galopperen. Tot

slot bedwingen we nog een bergtop en sluiten we af met

een dagje rotsklimmen en kajakken in Matka Canyon. 

Slapen doen we in een gezellige berghut, tenten, rustieke

bergdorpjes en het 4* Scardus hotel. 

Voor geen van de activiteiten is ervaring vereist, deze reis

is met andere woorden perfect voor iedereen die wil

proeven van verschillende buitensporten in Macedonië! 

Tot slot is alles zo goed als volledig aaneengeschakeld en

werden transfers per auto tot een minimum beperkt om

onze ecologische voetafdruk zo laag, en de beleving zo

hoog mogelijk te houden. 

A  MULT I -SPORTS  ADVENTURE

Comfort 70%: Je slaapt doorgaans in een cabin of chalet

waarin alle basisvoorzieningen aanwezig zijn.

Intensiteit 80%: Je neemt deel aan een actieve reis waarvoor

een goede conditie vereist is. Dit wil zeggen dat je minstens

2x per week gaat sporten en doorgaans actief bezig bent.

Avontuur 90%: Je trekt rond in een actief outdoor-

programma, maar je kan terugvallen op het nodige comfort

en bepaalde faciliteiten.

9 overnachtingen

3 maaltijden / dag

Alle activiteiten beschreven in het reisoverzicht

Gecertificeerde Engels sprekende lokale gidsen

1 gids van The Wildlinger

Transport ter plaatse (ook van en naar de luchthaven)

Vluchten heen- en terug Skopje Macedonië (wel op

aanvraag)

Reisverzekering 

Annulatieverzekering

Drank

Persoonlijke uitgaven 

INCLUSIEF

EXCLUSIEF

Prijs & data: zie website
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RE ISOVERZICHT

Dag 1: Popova Sapka

Op de eerste dag vliegen we naar Skopje Alexander the Great

Airport in Noord-Macedonië, waar we worden opgewacht door

onze lokale gids die ons vervolgens naar Popova Sapka brengt.

Hier krijgt iedereen de tijd om zich te installeren en om nog

even te ontspannen in de bar en spa van het Scardus hotel

vooraleer het avontuur los barst.

Dag 2 & 3: Hike Leshnica Valley

Vandaag starten we onze tweedaagse wandeltocht. We

vertrekken aan het hotel en hiken richting Peak Plat. Vervolgens

dalen we af in de vallei van Upper Leshnica, één van de mooiste

regio’s in het Shar gebergte. Uiteindelijk slaan we ons kamp op

in Lower Leshnica. De volgende dag breken we ons kamp op en

trekken we door naar Karanikolica. Deze fantastische wandeling

brengt ons tot aan 2 bergmeren en eindigt in een zeer afgelegen

authentiek Macedonisch bergdorp vanwaar we teruggebracht

worden naar het Scardus hotel.

Dag 4 & 5: E-bike naar Mavrovo

Hoog tijd om onze wandelschoenen in te ruilen voor een stalen

ros. We vertrekken namelijk op een tweedaags avontuur met E-

bikes. Vanuit Popova Sapka rijden we naar Tito’s peak. Op 2400

meter laten we onze mountainbikes achter en gaan we te voet

verder tot op de top. We pikken onze E-bikes terug op en rijden

tot aan de geheime berghut op 1600m waar we genieten van

een traditionele gril onder een open hemel. De volgende

ochtend zetten we onze E-bike tocht verder langsheen een

prachtig meer om uiteindelijk toe te komen in Mavrovo National

Park. Hier brengen we de nacht door bij het oudste en nog enige

permanent verblijvende koppel in het dorp.

Dag 6 & 7: Paardrijden in Mavrovo

Ons stalen ros ruilen we deze dagen in voor een effectief ros.

Vandaag starten we namelijk een tweedaagse paardrijtocht

doorheen het adembenemende Mavrovo National Park. Ook hier

gaan we opnieuw wildkamperen. Een tweedaagse tocht zorgt

voor een unieke band tussen paard en ruiter. Bovendien kunnen

we de tocht à la minute aanpassen aan het niveau van de ruiters.

Na de tweedaagse brengen we de nacht door in het eco-hotel

Tutto, opgetrokken uit ecologisch verantwoorde en natuurlijke

materialen.

Dag 8: Mount Korab

We maken opnieuw gebruik van onze E-bikes om Mount Korab

te bedwingen, de hoogste piek van Albanië en Macedonië. Deze

tocht brengt ons langsheen bosrijk gebied, bergriviertjes en

uitgestrekte graslanden. Vooral het zicht op de puntige

rotsformaties is magnifiek! Bovendien genieten we van

vergezichten in zowel Albanië als Noord-Macedonië aangezien

we ons op de grens bevinden. Ook hier laten we onze fietsen

achter en gaan we te voet verder tot aan de top, waarna we

genieten van een sublieme afdaling. Tot slot worden we

opgepikt en rijden we naar onze laatste bestemming, Matka

Canyon.

Dag 9 & 10: Matka Canyon

De Matka Canyon is een beschermd natuurgebied en een ware

speeltuin voor outdoor liefhebbers. Vandaar dat we onze laatste

2 nachten hier doorbrengen. Op de planning staat een

wandeling naar het St. Nikola Shishevski klooster, top rope

klimmen op de uitermate geschikte rotsformaties met route

opties voor alle niveaus, en een ontspannende kajaktocht op de

Treska rivier tot aan de Vrelo grot. In deze grot gaan we uiteraard

ook een kijkje nemen. Hier bevindt zich tevens ook de ingang tot

de grootste onderwatergrot van Europa. We sluiten de dag en de

reis feestelijk af met een relax diner in het midden van de

natuur. De volgende dag worden we afgezet op de luchthaven

en vliegen we, met een rugzak vol herinneringen aan Macedonië,

terug naar huis.



NOORWEGEN

“In het spoor van Jan Baalsrud” neemt je mee doorheen

prachtige Noorse landschappen, op één van de meest

ongelooflijke ontsnappingspogingen doorheen Noorwegen

gedurende de tweede wereldoorlog.

I N  H E T  S P O O R  V A N  J A N  B A A L S R U D
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NOORWEGEN

Dit is een avontuurlijke reis met de grote “A”. Niet alleen

word je ondergedompeld in één van de meest iconische

en ongelooflijke survival verhalen uit de Noorse

geschiedenis, je treedt effectief in de voetsporen van Jan

Baalsrud.

Te voet, per kajak en per fiets leggen we in 10 dagen de

route af waar de Noorse militair Jan Baalsrud in 1943

ongeveer 2 maand over deed in een poging om, als enige

overlevende van Operation Martin, vanuit Noorwegen het

neutrale Zweden te bereiken. 

Treed in het spoor van “the man that never gave up” op

een waanzinnig avontuur doorheen de Noorse wildernis,

langsheen historische mijlpalen, op een ultieme tocht

naar vrijheid.

IN  HET  SPOOR  VAN  JAN  BAALSRUD

Comfort 60%: Je slaapt doorgaans in tenten, onder de blote

hemel of in hutten zonder voorzieningen. Je gaat maw

volledig off grid.

Intensiteit 90%: Je neemt deel aan een actieve reis waarvoor

een goede conditie vereist is. Dit wil zeggen dat je minstens

2x per week gaat sporten en doorgaans actief bezig bent. De

lage graad aan comfort zorgt er voor dat deze reis net dat

tikkeltje intenser is.

Avontuur 100%: JJe trekt rond in de ongerepte wildernis,

voorziet zelf je eten en dergelijke meer en weet te overleven

met een minimum aan comfort.

1 Nederlandstalige lokale gids

Transport ter plaatse

Materiaal zeekajak

Materiaal fietstocht

1 bommetje Campingaz pp (exclusief kop)

Welkom diner, plus ontbijt op de volgende dag

Afscheid diner, plus ontbijt op de dag van vertrek

Back-up transport voor materiaal en bagage 

1 overnachting in een gezellige cabin op de laatste avond

10 overnachtingen in de wildernis (kampeermateriaal zelf

te voorzien)

Vluchten heen- en terug (wel op aanvraag)

Maaltijden (behalve zie incl.)

Reisverzekering

Annulatieverzekering

Persoonlijke uitgaven

Kampeermateriaal

INCLUSIEF

EXCLUSIEF

Prijs & data: zie website
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RE ISOVERZICHT

Dag 1 

De reis

Op de eerste dag vlieg je naar Tromso (Noorwegen) waar je

wordt opgewacht door onze lokale gids. We vliegen er direct in

en rijden naar de plek waar het allemaal begon: het eiland

Rebbenesoya. Afhankelijk van hoeveel licht er ons nog rest, slaan

we hier een eerste maal het kamp op of maken we voor de

eerste maal kennis met onze zee kajaks. Ook weer afhankelijk

van het licht maken we ofwel deze avond ofwel de volgende

ochtend de oversteek naar Hersoya, de eerste “stop” van Jan

Baalsrud op zijn elle lange tocht naar vrijheid.

Hoe het geschiedde

29 maart 1943 werd de vissersboot “Brattholm”, met aan boord

100 kg explosieven en 12 Noren waaronder 4 verzetsstrijders van

“Kompani Linge” en 8 bemanningsleden, ontdekt door het

Duitse leger. De 12 Noren brachten hun eigen schip tot

ontploffing en zwommen doorheen het ijskoude water naar de

kust van Rebbenesoya. 3 van hen werden neergeschoten, 8

werden gevangen genomen en later geëxecuteerd. Enkel Jan

Baalsrud wist te ontsnappen. Hij doodde een Duitse officier en

zwom vervolgens naar het nabijgelegen eiland Hersoya.

Dag 2 tem 12

De reis

Deze dagen leggen we het wondermooie traject af dat ongeveer

gelijk loopt met dat van Jan Baalsrud. Hier en daar wijken we af

van de originele route via mooiere omwegen. 4 van de 10

effectieve reisdagen maken we gebruik van zeekajaks, al dan

niet in combinatie met hikes. De overige 6 dagen hiken we en

maken we af en toe gebruik van de fiets. 

Overnachten doen we in tenten in de Noorse wildernis en

onderweg koken we steeds ons eigen potje. Fysieke uitdagingen

en survival in een prachtig decor staan centraal op deze reis.

Van Hersoya trekken we via Ringvassoya en Tromso over de

Lyngen Alps richting Furuflaten. Vervolgens steken we het fjord

over tot aan “hotel Savoy”. Daarna trekken we verder doorheen

de Manndalen vallei waar we opzoek gaan naar Baalsrudhula.

Tot slot volgt de laatste etappe doorheen Noorwegen, helemaal

tot in Finland, waar we de reis afsluiten in een gezellige cabin

vlakbij de Noorse en Zweedse grens.

Dag 12 rijden we terug naar Tromso en vlieg je terug naar huis

met een rugzak boordevol herinneringen.

Hoe het geschiedde

Met hulp van de lokale bevolking zette Jan Baalsrud zijn tocht

naar vrijheid verder richting de Lyngen Alps, waar hij in een

lawine terechtkwam en verdwaald raakte in een sneeuwstorm.

Uiteindelijk vond hij onderdak op een hooizolder in een schuur

vlak boven Furuflaten. Deze schuur staat er nog steeds.

Vervolgens werd hij op 12 april door de eigenaars van de schuur

naar een kleine basic cabin aan de overzijde van het

nabijgelegen fjord gebracht. Deze cabin kreeg de ironische

naam “Hotel Savoy”. 

Enige tijd later werd hij door enkele Noren op een brancard naar

Manndalen gebracht, waar hij in een rotsspleet werd verstopt in

afwachting van een volgende pick-up richting Finland. Jan

Baalsrud werd tot slot zwaar gewond op een brancard vervoerd

doorheen het laatste stukje Noorwegen tot aan de grens met

Finland. Daar werd hij door Sami opgevangen die hem met

behulp van een slee en rendieren doorheen Finland en

uiteindelijk tot over de Zweedse grens transporteerden.

In het veilige en neutrale Zweden werd Jan overgevlogen naar

Boden waar hij 7 maand in het ziekenhuis verbleef. Hij ontving

nadien de onderscheidingen “Orde van het Britse Rijk” & de “St.

Olav’s medal with Oak Branch”. Hij overleed 30 december 1988

op 71 jarige leeftijd.



OMAN

Op deze reis ontdekken we de parel van het Midden-

Oosten, en meer specifiek de Al Hajar regio in het Noorden

van Oman. Wie opzoek is naar een mix van- avontuur,

comfort en uitdagingen is hier aan het juiste adres.

T H E  S E C R E T S  O F  A L  H A J A R
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OMAN

Dit is een reis waarbij zowel natuur, cultuur, luxe, charme

en een enorme gastvrijheid aan de orde zijn. Zo slapen we

onder een blote hemel, in vooropgezette kampen, in

pittoreske bergdorpjes en ontdekken we de pracht en

praal van verschillende 5-sterrenhotels met als

hoogtepunt het prestigieuze Alila hotel. Bovendien kom je

meer te weten over het leven van de traditionele

stammen zoals de Jabali (bergbewoners), de Bani Ghafiri

(bedoeïenen) en de Bani Hinawi (kustbewoners).

We starten in Muscat, waarna we met  4×4 terreinwagens

de geheimen van Al Hajar stap voor stap zullen

ontdekken. Reizigers worden gedurende deze reis

getrakteerd op stevige wandelingen met

adembenemende vergezichten, betoverende wadi’s,

verscholen bergdorpen, en nog veel meer. Kortom, The

Secrets of Al Hajar laat je het veelzijdige Oman zien zoals

het echt is. Ruw, charmant en vooralsnog on-ontdekt! 

THE  SECRETS  OF  AL  HAJAR

Comfort 80%: Je slaapt in luxe hotels, traditionele 

 homestays, en tentenkampen, steeds voorzien van het

nodige comfort.

Intensiteit 70%: Je neemt deel aan een actieve reis waarvoor

een goede basisconditie nodig is. Dit wil zeggen dat je

minstens 1x per week gaat sporten en doorgaans actief bezig

bent. Een stevige wandeling mag dan ook geen probleem

zijn.

Avontuur 80%: Je ontdekt een land zowel op cultureel als

avontuurlijk vlak. Intense activiteiten worden afgewisseld met

rustigere culturele ontdekkingen.

13 overnachtingen

3 maaltijden / dag (*)

Heen- en terug vluchten Muscat Oman

Lokale chauffeurs

Verplaatsingen per 4×4 met ingebouwde rolkooien

1 gids van The Wildlinger

Transport van en naar luchthaven in Muscat

Alle activiteiten beschreven in het reisoverzicht

Reisverzekering 

Annulatieverzekering

Visum (verplicht ca. € 50)

Drank

Persoonlijke uitgaven 

INCLUSIEF

(*) behalve diner en ontbijt op de top van Jebel Shams

(trekkersmaaltijden vanuit België meenemen), lunch in Nizwa

en lunch op de laatste dag in Muscat (vrij om eigen inkopen

te doen). Reken hiervoor op ca. € 30 pp.

EXCLUSIEF

Prijs & data: zie website
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RE ISOVERZICHT

Dag 1 & 2: Muscat

Op de eerste dag vliegen we naar Muscat waar we pas laat in de

avond zullen toekomen. De volgende dag brengen we een

bezoek aan Sultan Qaboos Grand Mosque, het National Museum

en Mutrah Souq.

Dag 3: Misfat Al Abryeen

We verlaten de stad en rijden de bergen in. Op het programma

staan een bezoek aan een warmwaterbron en een rit via Wadi

Bani Awf en het wondermooie Bilad Sayt dorp. We ronden af

met een cultuur/agricultuur wandeling in het bergdorp Misfat Al

Abryeen.  

Dag 4 & 5: Jebel Shams

Deze twee dagen staan in het teken van Jebel Shams, de Grand

Canyon van het Midden-Oosten. Op dag 4 staat de Balcony Walk

op het programma. Een waanzinnige wandeling met uitzicht op

de Al Nakhar kloof. De bergflanken van de kloof duiken hier 1500

meter de diepte in, alsof de aarde letterlijk is opengespleten. De

volgende dag beklimmen we de top van Jebel Shams. 

Dag 6 & 7: Nizwa

We overnachten in de oude binnenstad van Nizwa waar we de

volgende ochtend genieten van de traditionele dierenmarkt in

Nizwa souq. Een cultureel hoogtepunt op onze reis! Hierna

trekken we opnieuw de bergen in richting Shuraygah, een

spookdorp met uitzicht op de omringende canyons. 

Dag 8 & 9: Jebel Akhdar 

We ontwaken in een authentiek bergdorp waar je slaapt in de

rotswand. Hier kan je kiezen tussen een avontuurlijke wandeling

naar een nabijgelegen grot, inclusief rappellen en speleologie of

een verkennende wandeling rond het bergdorp. De volgende

dag staat “The Old Village Walk” op het menu. Een wandeling

langsheen verlaten bergdorpen, doorheen de wadi en over de

rand van de canyon. 

Door vroeg aan deze wandeling te beginnen rest er ons nog

voldoende tijd om optimaal te genieten van het exclusieve Alila

hotel. Een luxueus resort met een adembenemend uitzicht. 

Dag 10 & 11: Wahiba Sands

Deze woestijn vormt het hart van Oman en wordt bewoond door

de nomadische “Bedoeïenen”. Het is het perfecte decor voor een

avontuurlijke overnachting, helemaal weg van de bewoonde

wereld. We beklimmen de zandduinen, doen een fundrive, en

brengen een bezoek aan een Bedoeïnenkamp. Vervolgens rijden

we door naar Wadi Bani Khalid, een groene oase waar we

kunnen zwemmen, en klauteren, en vervolgens naar de

afgelegen Wadi Hilm, waar onze kampplaats is.

Dag 12: Hilm

Hilm is een bergdorp dat gedurende lange tijd volledig

afgesloten was van alle beschaving. Er wacht ons een hartelijk

ontvangst gevolgd door een rondleiding in het dorp. Hierna

trekken we onder begeleiding van lokale inwoners de wadi in

waar we tussen gigantische rotsblokken manoeuvreren.

Vervolgens trekken we door naar Sur, een havenstad pur sang

waar we een bezoek brengen aan een werf waar ze traditionele

Dhow boten maken. Tot slot rijden we door naar onze

kampplaats op het strand nabij Finns.

Dag 13: Tahiri Cave

Vandaag ondernemen we een tocht tot aan de Tahiri Cave, één

van de grootste grottenstelsels in Oman, diep verscholen in het

Salmah plateau. Alleen al de ingang van de grot is

impressionant. We enteren de grot doorheen de gigantische

opening in de rotswand en nemen de tijd om de ingang ten

volle te ontdekken. Hierna keren we terug naar Muscat en

nemen we onze intrek in het Bustan Palace hotel.

Dag 14: De baai van Al Jissah

Op deze laatste dag zijn jullie vrij. Omwille van de late check-out

kan je vandaag nog optimaal genieten van de faciliteiten van het

5* hotel terwijl we wachten op onze pick-up naar de luchthaven

voor een late nachtvlucht terug naar huis.



PAKISTAN

Ontdek Pakistan en het machtige Karakoram gebergte

met zijn 8000’ers op één van de mooiste trekkings ter

wereld! Een trekking over Baltoro Glacier tot aan

Concordia, langsheen Broad Peak Basecamp (4900m) en

K2 Basecamp (5650m), de tweede hoogste berg ter

wereld, en vervolgens over de befaamde Gondogoro Pass

(5600m).

K A R A K O R A M  T R E K K I N G  /  E X P E D I T I E
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PAKISTAN

In Pakistan ligt één van de meest indrukwekkende

bergketens ter wereld. Enkele van de hoogste bergen en

de langste gletsjers buiten de poolgebieden liggen in de

Karakoram. Het gebergte wordt tot de Grotere Himalaya

gerekend, maar maakt geen onderdeel uit van de

Himalaya zelf. De hoogste top is de K2, de op één na

hoogste berg op aarde, van welke wij het basecamp

zullen bezoeken.

Deze adembenemende trekking behoort tot de

allermooiste ter wereld! Schrijf in, leer je medeavonturiers

kennen gedurende het voorbereidingsprogramma, en

ontdek de machtige panorama’s en vergezichten,

uitdagende routes en authentieke bergdorpjes op een

onvergetelijk avontuur waarbij je je eigen grenzen zal

verleggen!

KARAKORAM  TREKK ING

Comfort 60%: Je slaapt doorgaans in trekkingtenten, weg

van de buitenwereld. Je gaat maw volledig off grid.

Intensiteit 90%: Je neemt deel aan een actieve reis waarvoor

een goede conditie vereist is. Dit wil zeggen dat je minstens

2x per week gaat sporten en doorgaans actief bezig bent. De

lage graad aan comfort en de factor hoogte zorgen er voor

dat deze reis intens is.

Avontuur 100%: Je trekt rond in de ongerepte wildernis, met

de hulp van sherpas en dragers voorzie je in de

basisbehoeften om te leven met een minimum aan comfort.

Lokale Engelstalige gidsen

Transport ter plaatse

Dragers (max. 20kg) + Kookploeg

Excursiemateriaal (tenten, kook- en keukenmateriaal, etc)

3 maaltijden per dag tijdens de trekking

Bed & Breakfast in de steden

3 nachten 4* hotel in Islamabad + 3* hotel in Skardu

Voorbereidingsprogramma & screening bij Fisiotics 

Overnachtingen obv tweepersoons-tenten en -kamers 

Nationale vlucht Islamabad – Skardu

Transport Skardu – Islamabad via Karakoram Highway

1 Wildlinger reisbegeleider 

Permits + Algemene EHBO + Briefing op bestemming

Internationale vluchten Pakistan (wel op aanvraag)

Persoonlijk trekking en/of klimmateriaal + slaapzak

Reisverzekering & Annulatieverzekering 

Persoonlijke uitgaven + fooi

Visum + Vaccinaties (niet verplicht)

INCLUSIEF

EXCLUSIEF

Prijs & data: zie website
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RE ISOVERZICHT

Dag 1 & 2: Islamabad

Op de eerste dag vlieg je naar Islamabad (Pakistan) waar we ‘s

nachts pas zullen toekomen. We rusten uit, gaan op verkenning

in de hoofdstad en brengen een bezoek aan “Rawalpindi”.

Dag 3 & 4: Skardu (2350m)

Afhankelijk van de weersomstandigheden nemen we een

spectaculaire binnenlandse vlucht naar Skardu of de Karakoram

Highway, een spectaculair avontuur maar dan via de weg.   Als

we de vlucht konden nemen, hebben we een rustdag, indien we

via de weg reizen, rijden we nog 275km tot in Skardu, de

hoofdstad van Baltistan en toegangspoort tot de Karakoram.

Dag 5: Askoli (2600m)

We zetten onze reis verder per Jeep naar het startpunt van onze

trekking in Askoli, de laatste permanente vestiging in de Shigar

Vallei.   

Dag 6: Trekking naar Jhola (3200m) 

We wandelen langs de turbulente stroom van de Braldu rivier

richting Jhola. Het grootste deel is eenvoudig, over vaste paden.

Enkel de rotsachtige snuit van de Biafo gletsjer is iets lastiger. 

Dag 7: Trekking naar Paiju (3450m)

We vertrekken vroeg en wandelen het grootste deel over een

eenvoudig pad langs de Braldu rivier. Na 7 à 8u wandelen in

hete en droge condities zullen we Paiju bereiken. 

Dag 8: Trekking naar Urdukas (4055m)

We zetten onze tocht verder, langsheen de Baltoro gletsjer. We

lopen over de laterale morenen en over de gletsjer zelf.

Onderweg passeren we “Great Trango” en de “Nameless Tower”.

Dag 9: Trekking naar Goro II (4300m)

Deze route zit vol adembenemende uitzichten. Voor ons liggen

Broad Peak (8047m) en Gasherbrum IV (7925m) en rechts naast

ons de Mashabrum Group. De trektocht duurt 4 à 5 uur.

 

Dag 10: Trekking naar Concordia (4650m)

Na 3 à 4 uur wandelen, bereiken we concordia, de troonzaal van

de berggoden. We worden hier volledig omringd door ‘s werelds

hoogste pieken, waaronder de K2 (8611m).

Dag 11 & 12: Trekking Broad Peak Basecamp (4900m)

We trekken verder naar Broad Peak basecamp waar we 3

nachten zullen verblijven. Dag 12 is een rustdag om te genieten

van de prachtige omgeving.

Dag 13: Trekking K2-Basecamp (5650m)

Vanuit Broad Peak basecamp doen we een daguitstap naar K2

basecamp, de tweede hoogste berg ter wereld. 

Dag 14: Trekking Ali Camp (5060m)

We verlaten basecamp en steken de Baltoro gletsjer over om op

de Vigne gletsjer te geraken. Deze trektocht duurt ongeveer 6u. 

 

Dag 15: Trekking Gondogoro Pass (5600m)

De meest uitdagende trek. Rond 3u ‘s nachts verlaten we het

kamp om de Gondogoro La te beklimmen. Op de top wacht ons

een uitzicht dat tot één van de mooiste van de wereld behoort! 

Dag 16 & 17: Trekking Saischo

We steken de Gondogoro gletsjer over en verlaten het

ijslandschap op een afdaling naar de weilanden van Saischo. 

 Hier nemen we een dagje vrij om uit te rusten.

Dag 18: Trekking Hushe (3048m) & Jeep naar Skardu

We zetten onze afdaling verder doorheen kleine

zomernederzettingen richting de groene velden van Hushe en

ruilen de wandelschoenen in voor een Jeep naar Skardu. 

Dag 19, 20 & 21: Vlucht Islamabad of Karakoram Highway

We vliegen of rijden van Skardu naar Islamabad, afhankelijk van

de weersomstandigheden. Afhankelijk van ons vervoersmiddel

hebben we dag 20 en 21 vrije dagen in Islamabad.

Dag 22: Vertrek naar huis 

We nemen onze internationale vlucht terug naar huis .



PORTUGAL

Cruise samen met je vrienden of familie langs de mooiste

en beste surfstranden van de Algarve in een authentiek T2

volkswagenbusje of in een moderne VW T6 . 

V W  ( S U R F ) R O A D T R I P
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PORTUGAL

Wij zorgen voor het busje, vluchten  (van en naar Portugal)

en een roadbook vol culturele, natuurlijke, sportieve en

gastronomische hoogtepunten inclusief local spots en

verborgen beachbars. Surflessen inclusief materiaal kan je

optioneel bijboeken! Je kan er hierdoor ook voor kiezen

om enkel rond te cruisen en het surfen aan de

waterratten over te laten. Eigen materiaal meenemen is

eveneens mogelijk.

Het leven in een campervan zorgt voor de ultieme

beleving van wat Portugal te bieden heeft. De hele reis

zullen jullie dan ook doorbrengen in een klassieke,

originele VW T2 of moderne VW T6. Deze charmante

wagens hebben hun eigen verhaal, en staan te popelen

om geschiedenis te schrijven met jou achter het stuur! De

busjes creëren een unieke sfeer waardoor je als groep nog

dichter naar elkaar toe groeit.  Dus lay back, take it easy

and go with the flow!

VW  SURFROADTR IP

Volledig uitgerust Volkswagen busje

Rechtstreekse heen- en terug vluchten Portugal

BTW en basis verzekering

Roadbook

Handdoeken (2 grote + 2 kleine)

24/24 pechverhelping

Brandstof en tol

Persoonlijke uitgaven, eten en drinken

Overnachtingen met busje op campings 

Surflessen en surfmateriaal

Ruimbagage

Reisverzekering

Annulatieverzekering

Upgrades van de autoverzekering 

INCLUSIEF

EXCLUSIEF

Prijs & data: zie website

Comfort 70%: Je slaapt in je eigen campervan al dan niet op

campings.

Intensiteit 60%: Je kiest zelf hoe actief je wil reizen. Een

basisconditie is niet vereist om deze reis te kunnen maken.

Avontuur 70%: Je ontdekt een land op jouw eigen tempo en

op jouw manier. Op elk moment heb je de keuze om terug te

vallen op meer comfort en voorzieningen.
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RE ISOVERZICHT

Een roadbook als tapas assortiment

Aan de hand van het roadbook boordevol tips en uitleg deel je

volledig jouw reis in zoals je zelf wil en leef je letterlijk op het

ritme van de golven. Wij brengen met andere woorden Zuid-

Portugal en meer specifiek de Algarve in kaart, met korte

beschrijvingen van de leukste plekjes en activiteiten inclusief

praktische info en persoonlijk advies. Aan de hand van deze info

en jouw persoonlijke interesses kan je dan zelf je route

samenstellen en op ontdekking gaan. Gebruik het roadbook dus

als bron van informatie en leidraad, zie het als een tapas

assortiment waaruit je naar eigen smaak kan kiezen. Het

avontuur volgt dan vanzelf. Hieronder lichten we alvast een tipje

van de sluier.

Beachlife en rustieke dorpjes

Odeceixe

Een paradijs voor liefhebbers van strand, surf, natuur, wandelen

en lekker eten! Het dorpje is gebouwd op een heuvel met een

molen op de top als herkenningspunt, en heeft nog een

“dependance” direct aan het strand ook: Praia de Odeceixe, waar

prachtige rotsformaties wachten om beklommen te worden

voor een onvergetelijke zonsondergang!

Praia Baranco

Praia Baranco is het hippiestrand bij uitstek: een klein rustiek

strandje in een charmante baai met kristal helder water, ideaal

om te snorkelen en voor een wandeling door de duinen. Als de

swell goed zit kan je hier bovendien uitstekend surfen! Voor vrije

geesten en natuur liefhebbers een echte aanrader.

Natuurpracht en gastronomie

Ponta da Piedade

Wat zeker niet op je lijstje mag ontbreken is een wandeling

langsheen het mooiste plekje van de Algarve, Zuid-Portugal en

misschien wel van heel Europa: Ponta da Piedade.

Een indrukwekkende verzameling van steile rotsformaties,

grotten en pieken. Je wandelt hier over smalle rots paadjes, volgt

steile trappen naar beneden tot aan het wateroppervlak en

klautert met handen en voeten omhoog naar bijzonder enge

uitzichtpunten bovenop een rots. Overal om je heen komen

bijzondere rotsblokken uit het water omhoog. Eén van de

mooiste kustlijnen die je ooit hebt gezien!

Wijnboerderijen

Hou je van een goed glaasje wijn? Breng dan zeker een bezoekje

aan één van de charmante, ecologische wijnboerderijen. De

meest charmante kan je terugvinden in ons roadbook! Je wordt

hier meegenomen op een fascinerende ontdekkingsreis

doorheen de bio-wijnbouw. Een super leuke en sympathieke

wijntour!

Surf’s up

Amado

Het strand Praia do Amado ligt aan de Westkust en wordt

beschouwd als één van de beste Portugese stranden om te

surfen. Het wordt bezocht door surfers uit heel Europa en is vaak

het toneel van internationale competities. Bovendien is het een

leuke surf hotspot voor een wild camping experience op zijn

Portugees! Zowel toeristen als locals komen hier naar toe om

gratis de nacht door te brengen in hun campervan. Aangezien

de baai op het Westen gericht is, is het ook de ultieme spot om

te genieten van een adembenemende zonsondergang met een

“goe vlezeke” op de gril! Een mooiere locatie om te barbecueën

bestaat gewoonweg niet.

Arrifana

Praia da Arrifana beschikt over alle nodige voorzieningen voor

een strandplaats en wordt het hele jaar door bezocht door

surfers en bodyboarders die zich uitleven op de golven. Het

strand Praia da Arrifana ligt in een baai omgeven door hoge

kliffen waarin de huizenzee zich uitstrekt tot aan de oceaan en

het strand ligt bezaaid met hipsters en surfplanken.



Mounta inb ike ,  i n spannend  gen ie ten  en  t ege l i j k  a l  j ouw

z in tu igen  pr i kke len .  Of  j e  f ocus  nu  l i g t  op  het  ve rkennen

van  g loo iende  l andschappen  o f  ee rde r  op  het  scheu ren  

 ove r  u i tdagende  t r a i l s ,  wi j  hebben  het  a l l emaa l !

I n  het  zade l  ve rken  j e  f an ta s t i s ch  moo ie  geb ieden  en

met  behu lp  van  j e  mounta inb ike  kan  j e  doord r ingen  i n

p rach t ige  deso la te  deco r s  waarb i j  het  a l l een  nog  maar

d raa i t  tu s sen  j ou  en  de  t r a i l s .  Door  de  i n spann ing  zou  j e

soms  ve rge ten  hoe  moo i  de  omgev ing  e igen l i j k  i s .

I n  ons  gamma  z i t t en  r e i zen  voo r  i ede r  n i veau  dus  zowe l

de  f ana t i eke  downh i l l  j unk ie s  a l s  de  gen ie tende

zondags r i j de r  kan  b i j  ons  t e rech t !

Het  voo rdee l  van  de  mounta inb ike  i s  dat  j e  een  r e l a t i e f

k l e in  geb ied ,  toch  u i tgeb re id  kan  ontdekken  b innen  een

bepe rk te  t i j d spanne .  Zo  kan  één  t r a i l  j e  a l  meenemen

door  s te rk  a fw i s se l ende  l andschappen .

Mounta inb ike  i s  een  spo r t  d ie  gepaa rd  gaa t  met  pas s i e .

A l  onze  g idsen  z i j n  dan  ook  gepas s i onee rde  f ana t i eke

mounta inb ike r s  d ie  s t aan  t e  pope len  om  deze  pas s i e  met

jou  t e  de len .  Ze  kennen  de  t r a i l s  a l s  geen  ande r  en

hebben  bakken  e r va r ing ,  noodzake l i j k  om  groepen

co r rec t  i n  t e  scha t ten  en  van  een  onve rge te l i j ke  e r va r ing

te  voo rz i en .

De  be lev ing ,  de  k i ck , . . .  het  gehee l  i s  f an ta s t i s ch .  Een

land  ontdekken  aan  de  hand  van  tou r s  en  t r a i l s  i s

moe i l i j k  t e  ve rwoorden .  Het  i s  grenzen  ve r l eggen ,  het  i s

de  mag ie  van  het  zade l  z i j n  werk  l a t en  doen .  

 

" I K  H E B  A F G E Z I E N  E N  G R E N Z E N
V E R L E G D ,  M A A R  W A T  H E B  I K
G E N O T E N ! "

M O U N T A I N B I K E

D E  M A G I E  V A N  H E T  Z A D E L
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DRIE LANDEN

ROUTE

De Drie Landen Route is een badass alternatieve transalp

week met de nadruk op het afdalen en reizen door de

alpen. Het is een bikepacking enduro trip, wat wil zeggen

dat je je eigen bagage gedurende de hele reis meedraagt

in een rugzak. 

E N D U R O  B I K E P A C K I N G
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DRIE LANDEN

ROUTE

We reizen als het ware met een groep gemotiveerde

mountainbikers, voorzien van een enduro mountainbike

en een rugzak met kledij en snacks, doorheen de

prachtige Oostenrijkse, Zwitserse en Italiaanse Alpen.

Sommige afdalingen zullen de hele dag in beslag nemen,

met een grote afwisseling aan single-trails. Enige ervaring

is dus vereist om aan deze reis te kunnen deelnemen. 

We starten de week in Oostenrijk, rijden vervolgens door

naar Zwitserland, doorkruisen Italië en eindigen weer in

Oostenrijk. We slapen in berghutten, blokhutten op

campings en in berghotels. De ontbijten zijn inclusief en

de lunches vinden vaak plaats op idyllische plekjes in de

bergen bij verschillende soorten bergrestaurantjes.

Gemiddeld dalen we rond de 2000-2500 meter per dag

en klimmen we tussen de 800-1000m. We maken zoveel

mogelijk gebruik van bussen, shuttles en liften. Daardoor

houden we veel energie over voor de afdalingen.

ENDURO  BIKEPACK ING

7 overnachtingen gebaseerd op tweepersoonskamers.

Berghut 4 tot 5 personen per kamer.

Ontbijt

3x diner

Gecertificeerde mountainbike gids

Transport ter plaatse

Liftpassen

Shuttles & bussen

Transport heen- en terug

Mountainbikes (wel op aanvraag)

Reisverzekering 

Annulatieverzekering

Drank

Lunch

4x diner

Persoonlijke uitgaven  

INCLUSIEF

EXCLUSIEF

Prijs & data: zie website

Comfort 70%: Je slaapt in berghutten, blokhutten, op

campings en in berghotels.

Intensiteit 80%: Je neemt deel aan een actieve reis waarvoor

een goede basisconditie vereist is. Dit wil zeggen dat je

minstens 2x per week gaat sporten en doorgaans actief bezig

bent.

Avontuur 90%: Je trekt rond in een actief outdoor-

programma en je ontdekt een land van op de mountainbike.,

maar je kan terugvallen op basic comfort en bepaalde

faciliteiten.

THE WILDLINGER   |    P 29



R E I S O V E R Z I C H T

Dag 1: Ischgl

We ontmoeten elkaar zaterdagavond in Ischgl (Oostenrijk), voor

de start van de Drie Landen Route. We overlopen het

programma van de reis, leren elkaar kennen en schuiven de

voetjes onder tafel voor een eerste avondmaal.

Dag 2: Check & Go

Vandaag doen we een grondige materiaalcheck en bekijken we

het afzonderlijk level van de deelnemers. We gaan lift accessed

rijden en eindigen onze mountainbikedag na een laatste klim,

aan de Heidelberg hutte.

Dag 3: Zwitserland

Na de opwarming van gisteren is het vandaag tijd voor het echte

werk. Via verschillende leuke trails rijden we naar Zwitserland.

Hier zullen we overnachten op een camping in Sur-en.

Dag 4: Zwitserland

We nemen de bus naar S-Charl, ons beginpunt voor vandaag.

Hopelijk zitten de benen goed, want we starten met een pittige

klim. Vervolgens genieten we opnieuw van uitdagende trails en

shuttlen we aan het einde van de dag naar de Tibet hutte.

Dag 5: Italië

We ontwaken op 2760m en beginnen de dag met een korte

klim en dalen vervolgens de rest van de dag af naar Prad, via

alweer adembenemende trails. Eens aangekomen in Prad

worden we naar een hotel geshutteld in de buurt van Latsch.

Dag 6: Italië

We beginnen de dag deze keer niet met een klim, maar met een

shuttle. Deze brengt ons naar het beginpunt van enkele

legendarische enduro trails. Onze laatste trail brengt ons tot in

Vinschgau vanwaar we weer geshutteld worden naar Oostenrijk

(Fiss of Serfaus).

 

Dag 7: Oostenrijk

We beginnen met een klim en Gondel en pakken een mooie

flow trail in Fiss, we eindigen na wat natuurtrails en een goede

klim in een berghotelletje in het Urgental, om de week feestelijk

af te sluiten met een hapje en een drankje.

Dag 8: Oostenrijk

We ontbijten gezamenlijk en fietsen naar Landeck. Vanaf hier is

het mogelijk om de bus naar Ischgl te nemen (circa 50 min).

Eens aangekomen in Ischgl scheiden onze wegen en keren jullie

huiswaarts met een rugzak vol herinneringen aan de Drie

Landen Route!

MOUNTAINBIKE LEVEL

Dit is een bikepacking enduro trip, dat betekent dat je je eigen

bagage meedraagt in een rugzak. De grootste klimdag is circa

1000hm, de rest van de dagen zal dit ongeveer 500-800hm zijn.

Je hebt ervaring op s2 trails en we zullen af en toe ook stukken

s3 trail pakken. Omdat de focus ligt op het afdalen, zul je

maximaal 3000m afdalen, onderschat dit niet.

GIDSEN

We werken samen met professionele mountainbike gidsen die

er voor zullen zorgen dat je je op en top zal amuseren. Daarnaast

boosten ze ook jouw mountainbike level en skills. De focus van

deze reis ligt op toffe trails en een spectaculaire omgeving.



MOUNTAINBIKE

ITALIË

All mountain mountainbike Italië is een mountainbike reis,

geschikt voor zowel E-mountainbikers als gewone sportieve

mountainbikers, die je meeneemt door het prachtige

“Valle Maira” in Piëmonté. Gedurende 5 dagen banen we

ons een weg door dit mountainbike paradijs dat bij meer

en meer mountainbikers bovenaan de bucketlist prijkt

omwille van de vele mogelijkheden, het authentieke

karakter en de ongerepte natuur van dit gebied.

A L L  M O U N T A I N  M O U N T A I N B I K E
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MOUNTAINBIKE

ITALIË

De Maira vallei biedt een netwerk van meer dan 2000 km

aan dirt roads, militaire wegen en smalle paden door

bossen, alpenweiden en over bergruggen. “La colletta” is

de hoogste pas in de Alpen (2830 m) die je met de fiets

kan oversteken. Bijna geen enkele andere regio in Europa

biedt dergelijke variatie aan mountainbike paden. 

Daarenboven word je getrakteerd op een authentieke

sfeer van eeuwenoude gehuchten. We verblijven in

typische lokale accommodaties met unieke historische

architectuur, om maximaal te genieten van de magische

atmosfeer van dit gebied.

De uitstekende keuken waarvan we zullen genieten

reflecteert de verbondenheid met de natuur en

bergtradities. De maaltijden zijn royaal en heerlijk en

worden bovendien naar wens aangevuld met typische

wijnen en bieren uit Piëmonté.

Actie en avontuur staan dus centraal, aangevuld met een

vleugje cultuur en een snuifje gastronomie!

ALL  MOUNTA IN  MOUNTA INB IKE

6 overnachtingen in comfortabele/rustieke

accommodatie

Sport and Relax: luxe+ 

Flowing trails: luxe

Alpen trails: luxe 

Zeer verzorgde maaltijden (ontbijt, lunch en avondmaal)

1 of 2 gecertificeerde mountainbike gidsen 

Transport ter plaatse

Bagagetransport ter plaatse 

Transport heen- en terug

Mountainbikes (wel op aanvraag)

Reisverzekering 

Annulatieverzekering

Drank

Persoonlijke uitgaven 

INCLUSIEF

EXCLUSIEF

Prijs & data: zie website

Comfort 80%: Je slaapt in comfortabele guesthouses en

hotelletjes.

Intensiteit 80%: Je neemt deel aan een actieve reis waarvoor

een goede basisconditie vereist is. Dit wil zeggen dat je

minstens 2x per week gaat sporten en doorgaans actief bezig

bent. 

Avontuur 80%: Je trekt rond in een actief outdoor-

programma en je ontdekt een land van op de mountainbike.,

maar je kan terugvallen op het nodige comfort en bepaalde

faciliteiten.
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R E I S O V E R Z I C H T

Dag 1: Dronero

We ontmoeten elkaar in Dronero aan het begin van de Maira

vallei. We overlopen het programma van de reis, leren elkaar

kennen en schuiven de voetjes onder tafel.

Dag 2: Panorama road

We springen op onze mountainbikes en rijden via de panorama

road van het Italiaanse platteland tot in de Maira Vallei naar San

Martino Superiore waar we de volgende twee dagen zullen

doorbrengen.

 

Dag 3: San Martino

We kruipen opnieuw in het zadel en ontdekken de prachtige

trails rondom San Martino. Hier is namelijk genoeg speelplezier

om een hele dag door te brengen! 

Dag 4: Marmora

De benen zitten goed en we richten ons stalen ros op Marmora,

onze eindbestemming aan de andere kant van de vallei.

Onderweg bezoeken we de pittoreske Ponte Marmore.

Dag 5: Passo delle Gardetta

We ontwaken op een hoogte van 1250m en zetten onze reis

verder richting Passo delle Gardetta (2437m) gevolgd door een

zalige trail met als eindbestemming Sarreto. In Sarreto verblijven

we in een typisch lokale guesthouse.

Dag 6: Rivieren en watervallen

Vandaag rijden we leuke paden op het einde van de vallei,

omgeven door stijle rotsen als in de Dolomieten, kristal heldere

rivieren en kolkende watervallen. 

Dag 7: Vertrek

Zaterdagochtend, na ons laatste Italiaanse ontbijt in de Maira

Vallei eindigt onze all mountain mountainbike Italië reis en is

iedereen vrij om langer te blijven of om huiswaarts te keren.

 

MOUNTAINBIKE LEVEL

Dit is een all mountain reis waaraan je kan deelnemen met een

E-mountainbike, enduro mountainbike of een all mountain

mountainbike.

We rijden met een dagrugzak en een shuttle bus zorgt voor het

transport van de overige bagage van de ene naar de andere

accommodatie. Afhankelijk van de omstandigheden en de

reisformule stijgen we tussen de 700 en 1700 meter. 

1) Sport and Relax

Deze formule is gericht op (E-)mountainbikers die een sportieve

en mooie vakantie willen, zonder het gevaar en de uitdaging van

moeilijke paden.  Ervaring op het fietsen van onverharde wegen

is vereist. Tijdens deze trip rijden we asfalt en onverharde wegen.

Per dag klimmen we tussen 700 en 1400 hoogtemeters. 

2) Flowing trails

Deze reis is geschikt voor (E-)mountainbikers die ervaring

hebben op het vlakke land en in heuvellandschap zoals de

Ardennen. Tijdens deze trip rijden we vooral gravel wegen, s1 en

s2 trails. Per dag klimmen we tussen 900 en 1600 hoogtemeters. 

3) Alpen trails

Deze reis is geschikt voor (E-)mountainbikers die  ervaring

hebben met mountainbiken in de Alpen of in de Ardennen en

bereid zijn om goed aan hun skills te werken. Tijdens deze trip

rijden we zeer veel trails van s1 tot s3 (korte s4 passages

mogelijk). Per dag klimmen we tussen 900 en 1700

hoogtemeters. 

GIDSEN

We werken samen met professionele mountainbike gidsen die

er voor zullen zorgen dat je je op en top zal amuseren. Daarnaast

boosten ze ook jouw mountainbike level en skills. De focus van

deze reis ligt op toffe trails en een spectaculaire omgeving.



MOUNTAINBIKE

MACEDONIË

Dit is een E-Mountainbike reis in Noord-Macedonië, nog vrij

onbekend gebied binnen Europa dat met een mix aan

bergen, nationale parken en hoogvlaktes een ware

speeltuin vormt voor de outdoor avonturier.

E - M O U N T A I N B I K E
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MOUNTAINBIKE

MACEDONIË

Ook op vlak van mountainbike is Noord-Macedonië vrijwel

maagdelijk terrein. De rijke cultuur, prachtige

landschappen en authentieke dorpjes vormen het echter

tot een top bestemming om met de mountainbike te

doorkruisen. Deze mountainbikereis brengt je niet alleen

doorheen prachtige landschappen, ze zorgt er ook voor

dat je in aanraking komt met de lokale cultuur en

gebruiken van het land.

Het traject varieert van gravel roads tot asfalt en

eenvoudige single trails. Het gebruik van E-mountainbikes

maakt het tot de ideale reis voor iedere beginnende

mountainbiker, of mountainbiker die geniet van

eenvoudige vloeiende lijnen. Een minimale mountainbike

ervaring is natuurlijk wel vereist om optimaal te kunnen

genieten van deze tocht doorheen Noord-Macedonië.

E -MOUNTA INB IKE

7 overnachtingen in comfortabele accommodatie

3 maaltijden / dag

Huur E-mountainbikes van goede kwaliteit

Gecertificeerde Engels sprekende lokale gidsen

1 gids van The Wildlinger

Transport ter plaatse (ook van en naar de luchthaven) 

Toegang tot Nationale Parken

Vluchten heen- en terug (wel op aanvraag)

Reisverzekering 

Annulatieverzekering

Drank

Persoonlijke uitgaven

INCLUSIEF

EXCLUSIEF

Prijs & data: zie website

Comfort 80%: Je slaapt in comfortabele hotelletjes.

Intensiteit 60%: Je neemt deel aan een actieve reis waarvoor

een minimale basisconditie vereist is. Dit wil zeggen dat een

basis fietsconditie genoeg is om deze reis te kunnen maken.

Met de E-bike bepaal je zelf hoe intens je het maakt

afhankelijk van de gewenste trapondersteuning.

Avontuur 80%: Je trekt rond in een actief outdoor-

programma en je ontdekt een land van op de mountainbike.,

maar je kan terugvallen op het nodige comfort en bepaalde

faciliteiten.
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R E I S O V E R Z I C H T

Dag 1: Popova Sapka

We vliegen naar Skopje, en rijden van daar naar Popova Sapka. 

 We zetten de E-Mountainbikes in orde en overlopen de

weekplanning. 

Dag 2: Lower Leshnica

We starten onze mountainbiketocht onmiddelijk aan het hotel.

We klimmen tot op 2000 meter hoogte en dalen af via een

leuke single trail tot diep in de bossen van de Shar Mountains.

Vervolgens slaan we een dirt road in die ons meeneemt

doorheen de prachtige vallei van Lower Leshnica. 

Dag 3: Mavrovo National Park

We springen op de mountainbike voor een tocht langsheen één

van de grootste artificiële meren in Macedonië en doorheen

dennen- en beukenbossen. We krijgen zicht op het authentieke

Macedonië met zijn verlaten dorpen die in de zomer weer tot

leven komen met traditionele schapenherders en imkers. 

 

Dag 4: Highlands & Cheese tasting 

Vandaag ontdekken we de prachtige “highlands” van Noord-

Macedonië! Pittoreske weilanden met vergezichten tot aan de

grenzen met Albanië en Kosovo. Onderweg kan je genieten van

een “cheese tasting” in één van de lokale schapen boerderijen. 

Dag 5: Lake Ohrid

We starten onze tocht in Vevchani, een dorp gekend voor zijn

architectuur en prachtige bron. We vervolgen onze weg over

Yablanica mountain, voor één van de mooiste uitzichten over

het meer van Ohrid en rijden vervolgens parallel met de grens

van Albanië over een adembenemende bergrug!  

Dag 6: Herbronnen

We rijden doorheen kleine vissersdorpen en mooie lagune-

achtige stranden tot aan het IX-eeuwse St. Naum klooster. Hier

bezoeken we de bron van de “Brim” rivier. 

Dag 7: Galichica National Park

Deze laatste dag mountainbiken we in het Galichica National

Park. Dit Nationaal park maakt deel uit van de UNESCO

beschermde “Ohrid lake biodiversity region”. Het is de thuis van

een grote verscheidenheid aan wildlife. 

Dag 8: Afscheid

We ontbijten samen en vervolgens worden jullie afgezet op de

luchthaven om naar huis terug te keren.

MOUNTAINBIKE LEVEL

Het traject varieert van gravel roads tot asfalt en eenvoudige

single trails. Het gebruik van E-mountainbikes maakt het tot de

ideale reis voor iedere beginnende mountainbiker, of

mountainbiker die geniet van eenvoudige vloeiende lijnen. Een

minimale mountainbike ervaring is natuurlijk wel vereist om

optimaal te kunnen genieten van deze tocht doorheen Noord-

Macedonië.

We rijden met een dagrugzak en een shuttle bus brengt ons

en/of onze overige bagage van de ene naar de andere

accommodatie. Afhankelijk van de omstandigheden en de

etappe  stijgen we tussen de 550 en 1250 meter per dag en

dalen we tussen de 550 en 1350 meter per dag. De dagelijkse

etappes variëren tussen de 34 km en 58 km per dag.

GIDSEN

We werken samen met professionele mountainbike gidsen die

er voor zullen zorgen dat je je op en top zal amuseren. Daarnaast

boosten ze ook jouw mountainbike level en skills. De focus van

deze reis ligt op leuke en eenvoudige routes, doorheen mooie

landschappen met een snuifje cultuur en gastronomie.



MOUNTAINBIKE

SPANJE

Mountainbike Spanje neemt je mee naar het walhalla voor

de Enduro Mountainbiker: Zona Zero! Dit is niet voor niks

het decor van de Enduro World Series. 

H E L I B I K E  /  E N D U R O  M O U N T A I N B I K E
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MOUNTAINBIKE

SPANJE

Zona Zero is een mountainbike gebied met 1000

kilometer aan paden en trails, en wij pikten er voor deze

reis de meest avontuurlijke trajecten uit! Bovendien heb je

op een relatief kleine oppervlakte, een enorme

verscheidenheid aan landschappen en dus ook aan

afdalingen. Gaande van robuust en rotsig tot zanderig en

wortelig. Voor ieder wat wils.

Gedurende de “Mountainbike Spanje” reis trekken we

rond en gebruiken we verschillende dorpen als

uitvalsbasis. Eén van onze thuishavens op onderstaande

reisformules is Ainsa. Een oud pittoresk stadje, gelegen in

een prachtig dal met een fenomenaal uitzicht op de

hoogste pieken van Spanje. Het nieuwe gedeelte ligt

beneden, en het monumentaal middeleeuws gedeelte

ligt bovenop de berg. Bovendien ademt het gewoon

mountainbike.

HEL IB IKE  /  ENDURO -

MOUNTA INB IKE

7 overnachtingen in comfortabele accommodatie

3 maaltijden / dag

1 Gecertificeerde Engelstalige lokale gids per 4 personen

1 Helidrop

Transport ter plaatse (shuttles) 

Idem als helibike week, enkel zonder helidrop

Vervoer heen- en terug Spanje (mogelijk op aanvraag)

Mountainbikes (wel op aanvraag)

Reisverzekering + Annulatieverzekering

Drank + Persoonlijke uitgaven 

INCLUSIEF

Helibike week 

Enduro (E-) Mountainbike week

Weekendformule zie website

EXCLUSIEF

Prijs & data: zie website

Comfort 80%: Je slaapt in comfortabele hotelletjes.

Intensiteit 80%: Je neemt deel aan een actieve reis waarvoor

een goede conditie vereist is. Dit wil zeggen dat je minstens

2x per week gaat sporten en doorgaans actief bezig bent.

Avontuur 80%: Je trekt rond in een actief outdoor-

programma en je ontdekt een land van op de mountainbike.,

maar je kan terugvallen op het nodige comfort en bepaalde

faciliteiten.
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R E I S O V E R Z I C H T

Dag 1: Verwelkoming

Verwelkoming door onze lokale gidsen, welkomstdiner en

briefing over het verder verloop van de week. Zowel zelf rijden

als het vliegtuig nemen naar Barcelona zijn mogelijk.

Dag 2: EWS trails Ainsa

Vandaag rijden we trails in de omgeving van Ainsa. Met behulp

van een shuttle service verkennen we trails uit de Enduro World

Series die door mediterraanse bossen en langsheen verlaten

dorpen lopen. We rijden zo een 1000m downhill en stijgen

ongeveer 500m en dit in rotsachtig technisch terrein.

Dag 3: EWS trails Ainsa

Vandaag rijden we de beste single trails in Ainsa. Deze werden

gereden in de Enduro World Series van 2015 en 2018. Deze dag is

goed voor 1500m downhill en zo een 300m klimwerk.

Dag 4: Bielsa

We verhuizen naar Bielsa. Een dorp op ongeveer 30 minuten

rijden van Ainsa. Dit is een Spaans dorpje vlakbij de Franse grens.

Hier genieten we van meer alpine terrein met single tracks

doorheen de bossen. Vandaag downhillen we 2000m en

klimmen we ongeveer 300m.

Dag 5: Helidrop

D-day en tijd voor de helidrop! Na een korte warm-up in Bielsa,

vliegen we naar Punta Suelza Peak. Een piek van 2980 meter

hoog. Hier start een magnifieke trail van 9km lang, goed voor

2000m downhill plezier. Na de lunch steken we de grens over

met Frankrijk waar we korte maar super flow trails rijden. Deze

dag is goed voor 4000m downhill plezier en 50m klimwerk.

Dag 6: Benasque Valley

We verhuizen naar Benasque valley, ongeveer een uur rijden van

onze huidige locatie. Vervolgens doen we 3 tot 4 van de, volgens

onze gidsen, beste afdalingen in de pyreneeën. We downhillen

2500m en klimmen 100m. 

Dag 7: Benasque Valley

Deze laatste dag shuttlen we nog enkele keren in Benasque

valley. Als de groep er zin in heeft skippen we ook een shuttle en

klimmen we ongeveer anderhalf uur om het allerlaatste uit de

benen te persen. ‘s avonds genieten we van het  afscheidsdiner!

Dag 8: Afscheid

Na ons laatste Spaans ontbijt in zona zero eindigt onze

“Mountainbike Spanje” heli of enduro reis en is iedereen vrij om

langer te blijven of om huiswaarts te keren.

MOUNTAINBIKE LEVEL

1) Helibike week & weekend

Deze reis is enkel geschikt voor mountainbikers die rode en

zwarte lijnen kunnen rijden in het bikepark en met andere

woorden over een goede techniek beschikken. Daarnaast is een

goede fysieke conditie ook heel erg belangrijk.

2) Enduro (E-) Mountainbike week

Deze reis is geschikt voor E-mountainbikers en voor Enduro

mountainbikers die over een goede conditie beschikken.

Aangezien we al het klimwerk op mankracht doen, moet je dus

goed kunnen klimmen, en een zeer goede conditie hebben als

je er voor kiest om geen E-bike te gebruiken. De

moeilijkheidsgraad van de trails die we rijden is iets lager als die

van de helibike. Een goede techniek is echter nog steeds vereist.

Rode lijnen in het bikepark mogen dus geen probleem zijn.

GIDSEN

We werken samen met professionele mountainbike gidsen die

er voor zullen zorgen dat je je op en top zal amuseren

gedurende de helibike en enduro (e-) mountainbike reis in

Spanje. Daarnaast boosten ze ook jouw mountainbike level en

skills. De focus van deze reis ligt op spectaculaire en uitdagende

trails rijden in een magnifieke omgeving.



MOUNTAINBIKE

ZUID-AFRIKA

Mountainbike Zuid-Afrika bestaat uit een week vol

gevarieerde bike fun in het decor van verschillende

mountainbike wedstrijden, namelijk Capetown,

Stellenbosch en Grabauw in Zuid-Afrika.

A L L  M O U N T A I N  M O U N T A I N B I K E
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MOUNTAINBIKE

ZUID-AFRIKA

De reis bestaat uit vroege mountainbikeritten tot de

middag, om het heetste van de dag te vermijden. In de

namiddag voorzien we dan een rustige alternatieve

activiteit. Bovendien is ook het voorbereidingstraject in

België reeds inbegrepen in de prijs.

De reis zal begeleid worden door Erno McCrae en Walter

Brosius. Erno is kinesist bij Fisiotics, gespecialiseerd in

professionele bikefitting en tevens voormalig Belgisch

Kampioen MTB bij de beloften. Zijn ambities: Olympische

spelen 2024. Walter is een Belgische Zuid-Afrikaan die

jarenlang heeft vertoeft in de omgeving van Kaapstad met

als hobby: MTB trails aanleggen en ze inrijden. Over een

local gesproken. In handen van deze twee toppers kan

deze reis dus al niet meer stuk!

ALL  MOUNTA IN  MOUNTA INB IKE

Vluchten (incl. bagage en extra kosten MTB transport)

7 overnachtingen gebaseerd op twee- en

driepersoonskamers

3 maaltijden per dag (ontbijt, lunch, diner)

Gecertificeerde mountainbike gids

MTB fees + entrance fees

Transport ter plaatse (Chauffeur+busje + trailer MTB's)

Voorbereidingsprogramma (6 maand)

Extra middagactiviteiten

Canyoning

Wine-tasting

Sight-seeing

Fatbike

Mountainbikes 

Reisverzekering 

Annulatieverzekering

Drank

Persoonlijke uitgaven

INCLUSIEF

EXCLUSIEF

Prijs & data: zie website

Comfort 80%: Je slaapt in comfortabele hotelletjes.

Intensiteit 80%: Je neemt deel aan een actieve reis waarvoor

een goede conditie vereist is. Dit wil zeggen dat je minstens

2x per week gaat sporten en doorgaans actief bezig bent.

Avontuur 80%: Je ontdekt een land van op de mountainbike.

Intense activiteiten worden afgewisseld met rustigere

ontdekkingen.
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R E I S O V E R Z I C H T

Dag 1 & 2: Signal hill

We vertrekken met een nachtvlucht naar Kaapstad waar we de

volgende middag aankomen. Vervolgens zetten we onze

mountainbikes in orde en gaan we inrijden op Signal Hill.

 

Dag 3: Table Mountain

We rijden de Peninsula Ride, 70 km, rond de Tafelberg. Met de

bergen aan de ene kant en de oceaan aan de andere,

mountainbiken we van de ene unieke plaats naar de andere.

Dag 4: Tokai

Na twee dagen acclimatiseren en goed inrijden is het tijd voor

wat technischer werk in het beste mountainbike gebied van

Kaapstad. Vanuit het Tokai Mountainbike Centre rijden we

technische parcours en flowing trails op de flanken van de

Tafelberg. In de namiddag bezoeken we Kaapstad.

Dag 5: Bike & Wine

Stellenbosch is gekend voor zijn wijn en wereldbekerparcours.

We gaan beiden dan ook uitgebreid verkennen! Vandaag staat

Jonkershoek op het programma. Een natuurreservaat met trails

variërend tussen gemakkelijke off road wegen, jeep tracks en

alternerende single trails. Wisselende landschappen, technische

uitdagingen en fenomenale klimstukken maken het plaatje

compleet. In de namiddag is het tijd voor wine tasting.

Dag 6: Bike & Canyon

Vandaag meer van hetzelfde! Jonkershoek is groot genoeg om

gedurende enkele dagen te ontdekken. ‘s middags zoeken we

verkoeling op aan de hand van een canyoning activiteit.

Dag 7 & 8: Tweedaagse tourtocht

Trail’s End vormt onze uitvalsbasis voor de komende twee dagen.

Deze staan namelijk in teken van een tweedaagse tourtocht

rond Grabauw. Grabauw staat bekend voor zijn 26 secties vol

puur single track plezier. Single track junkies kunnen zich hier

dan ook volledig uitleven. 

Korte maar pittige klimstukken, rotsige downhill passages,

zandige switchbacks, en wortelpartijen in het bos vormen de

technische obstakels te overwinnen op deze route. Op het einde

van onze tweedaagse, verplaatsen we ons terug naar Kaapstad.

Dag 9 & 10: Fatbike & Fly

In de vroege ochtend laten we onze benen nog een laatste keer

stevig branden met een afsluitende fatbike trip door de

zandduinen. Een unieke manier om dit avontuur in stijl af te

sluiten. Na de lunch maken we ons klaar voor onze nachtvlucht. 

MOUNTAINBIKE LEVEL

Mountainbike Zuid-Afrika bestaat uit een mix van raids over

gravel en technische parcours & single trails. Op de trailcentres is

altijd keuze hoe moeilijk je het maakt. Dus ook met een

heterogene groep kan nog worden opgesplitst tijdens de

technische ritten.

De voorbereiding vanuit Fisiotics richt zich vooral naar mensen

die opzoek zijn naar een mountainbike uitdaging, en een goede

basis willen leggen om aan een avontuur als dit deel te nemen. 

Kort samengevat is deze reis minder geschikt voor de absolute

beginner, maar eerder weggelegd voor de iets meer geoefende

mountainbiker die zijn basis wil versterken en opzoek is naar een

nieuwe uitdaging. Ook ervaren mountainbikers zullen op deze

reis aan hun trekken komen! Het voorbereidingsprogramma zal

voor hen technisch minder uitdagend zijn, maar het kan wel

helpen om de conditie opnieuw op te krikken. 

GIDSEN

We werken samen met professionele mountainbike gidsen die

er voor zullen zorgen dat je je op en top zal amuseren

gedurende de Mountainbike Zuid-Afrika. Daarnaast boosten ze

ook jouw mountainbike level en skills. De focus van deze reis ligt

op toffe trails en een spectaculaire omgeving.



Act i e f  r e i zen  z i t  i n  het  DNA  van  The  Wi ld l inge r ,  voeg  h ie r

nog  een  v l eug je  compet i t i e  aan  toe  en  j e  k r i j g t  een

kna l l e r  van  een  r e i s concept  voo r  d iegenen  d ie  graag

eens  i e t s  ande r s  wi l l en  dan  een  " t r ad i t i one le "  r e i s .

Een  gezonde  compet i t i ed rang  i s  een  bees t j e  dat  i n  ve l en

onde r  ons  schu i l  gaa t .  Het  werk t  aans teke l i j k  en  zeg  nu

ze l f ,  a l s  j i j  en  j e  pa r tne r  meedoen ,  dan  winnen  j u l l i e  toch

sow ie so ? !  Je  hebt  met  ande re  woorden  n ie t s  t e  ve r l i e zen .

Het  en ige  wat  j e  moet  doen ,  i s  een  gesch ik te  pa r tne r

v inden  om  aan  d i t  avontuu r  dee l  t e  nemen .  As  a l l  good

th ings  come  i n  pa i r s ,  sch r i j f  j e  name l i j k  i n  i n  duo !

Di t  concept  i s  ook  s teeds  ac t i e f  outdoo r .  Het  bes taa t  u i t

u i tdagende  ac t i v i t e i t en  waaraan  spe le l ementen  werden

toegevoegd ,  a fgew i s se ld  met  l euke  tw i s t s  d ie  het  gehee l

a l l een  maar  i n te re s san te r  maken .  Dat  j e  j e  grenzen  za l

ve r l eggen  i s  zeke r .  Bovend ien  i s  het  ook  zo  dat  de

s t r i j d lu s t  j e  net  d ie  ex t ra  push  za l  geven ,  waardoo r  j e

onge tw i j f e ld  pres ta t i e s  za l  nee rze t ten  d ie  j e  voo rd ien

noo i t  voo r  moge l i j k  had  gehouden .

B i j  compet i t i e  draa i t  het  om  winnen ,  en  dat  i s  b i j  ons

n ie t  ande r s !  Het  winnende  duo  k r i j g t  name l i j k  een  l euke

p r i j s  mee  naa r  hu i s  en  mag  bes t  f i e r  z i j n ,  want  ze  zu l l en

voo r  a l t i j d  dee l  u i tmaken  van  onze  Ha l l  o f  Fame .  

Wie  n ie t  wint ,  za l  sow ie so  genoten  hebben  van  een

gewe ld ig  avontuu r ,  en  hee f t  z i j n  o f  haa r  pa r tne r

onge tw i j f e l t  bete r  l e r en  kennen .  Dus  zeg  nu  ze l f ,  een

he r inne r ing  d ie  j e  koes te r t  voo r  het  l e ven ,  en  een

s te rke re  band  met  j ouw  duo  pa r tne r ,  dan  heb  j e  e igen l i j k

sow ie so  a l  gewonnen ,  toch ?

" A L S  D U O  Z I J N  W E  H I E R  S T E R K E R
U I T G E K O M E N ,  D U S  E I G E N L I J K  Z I J N
W E  T O C H  E E N  B E E T J E  G E W O N N E N "

B A T T L E S

A L  S T R I J D E N D  O P  R E I S
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BELGIË

Battle of Belgium is een competitieve short adventure in

duo, en op eigen bodem. Een concept ontsproten uit de

unieke samenwerking tussen The Wildlinger en Tentfest!

B A T T L E  O F  B E L G I U M
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BELGIË

Speciaal voor jullie, de avontuurlijke zielen die snakken

naar actie en niet vies zijn van een beetje competitie,

creëerden we dit 4-daags avontuur boordevol spanning &

spelplezier met zowel fysieke, mentale als tactische

beproevingen, op een geheime locatie, en met als

uitvalsbasis een gezellig outdoor basecamp!

Dit short-adventure is zowel geschikt voor de vrolijke

enthousiasteling als voor de competitieve strijders met

een echte winnaarsmentaliteit. Jezelf uitdagen, teamwork

en voldoening halen uit elke nieuwe beproeving die we

jullie voorschotelen, daar gaat het om! Elke avond

genieten we dan ook na van een onvergetelijke dag,

gezellig aan het kampvuur of in de leuk ingerichte

stretchtent in ons Wildlinger basecamp!

BATTLE  OF  BELG IUM

3 overnachtingen in onze geheime basecamp (met

elektriciteit in onze stretchtent)

All-in maaltijden (3x avondmaal, 3x lunch, 3x ontbijt) 

 lunch op de laatste dag = barbecue!

Welkomstdrankje

Drinkbaar water

Gebruik van sanitair (douches, toiletten, etc.)

Uitdagende opdrachten gedurende 4 dagen! (waaronder

al zeker mountainboard, mountainbike, …)

De volledige omkadering en al het materiaal nodig voor

de proeven

4 The Wildlinger reisgidsen

Transport heen- en terug 

Reisverzekering + Annulatieverzekering

Persoonlijke uitgaven 

Kampeermateriaal (tent, slaapzak, matje, bord/gamel,

bestek, drinkbus, beker etc.)

INCLUSIEF

EXCLUSIEF

Prijs & data: zie website

Comfort 70%: Je slaapt in jouw eigen tent of campervan.

Daarnaast kan je genieten van de basis faciliteiten die in ons

basecamp aanwezig zijn en van de sfeer en gezelligheid in

onze luxe Tentfest stretchtent.

Intensiteit 70%: Je kiest zelf hoe actief je wil deelnemen,

maar enige basisconditie is toch aangeraden om optimaal te

genieten! Ervaring leert ons dat competitie het beste in ieder

naar boven haalt, ongeacht de conditie.

Avontuur 80%: Vanuit onze uitvalsbasis verken je het

ongerepte van onze eigen Ardennen en gebruik je de natuur

als jouw speeltuin
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C O N C E P T

Je strijdt gedurende 4 dagen in duo tegen minimaal 5 en

maximaal 9 andere duo’s in zeer uiteenlopende opdrachten. Met

elke opdracht vallen er punten te rapen waarmee we dagelijks

een tussenstand opmaken op ons scorebord. Wie op het einde

van dit short adventure de meeste punten wist te behalen, wint

de Battle of Belgium en de daarbij horende waardebon ter

waarde van € 200 te gebruiken bij The Wildlinger of Tentfest. 

Let op, gedurende de 4-daagse voorzien we eveneens enkele

leuke speltwists/elementen die de rangschikking behoorlijk door

elkaar kunnen schudden!

Kortom, overdag fun, leuke uitdagingen en actie en ‘s avonds

sfeer en gezelligheid in ons gezellig outdoor basecamp! Je slaapt

in je eigen tent of campervan (zonder elektriciteit), maar kan wel

genieten van de nodige sanitaire voorzieningen (zoals toiletten,

douches en wasbakken) en van elektriciteit in onze stretchtent

om bvb je gsm op te laden. Om te koken hebben jullie geen

elektriciteit nodig, want wij zijn naast jullie reisbegeleiders ook

jullie koks! 

Hoewel een goede basis conditie wel aan te raden is om

optimaal van deze reis te genieten, is het niet noodzakelijk. De

fysiek sterkste heeft namelijk niet meteen de meeste kans op de

overwinning. In elke opdracht komen verschillende

vaardigheden aan bod zoals oriëntatie en kaartlezen, tactisch

spelinzicht, teamwork, uithoudingsvermogen, evenwicht,

behendigheid, kracht en zo veel meer!

Kortom, deze korte maar krachtige, uitdagende competitieve en

vooral onvergetelijke 4-daagse in eigen land, is echt iets voor

jullie. Een tipje van de sluier: zowel mountainbike &

mountainboard komen aan bod, evenals nog andere uitdagende

opdrachten!

 

Dag 1: een vliegende start

Om 11u verwachten we jullie op de locatie die jullie bij

inschrijving zal worden meegedeeld. Het enige wat we nu al

kunnen zeggen is dat het vanaf dag 1 al zal knallen! Voorzie voor

deze dag zelf een snelle lunch, je zal namelijk zelf moeten

bepalen of en wanneer je deze lunch zal nuttigen. ‘s avonds kan

iedereen zich rustig installeren en verwachten we jullie in onze

stretchtent voor het diner, de welkomstdrink en het overlopen

van de volgende dagen. 

Dag 2 & 3: de strijd barst los

2 dagen boordevol uitdagingen en avontuur. Zorg dat de

teamspirit goed zit, de benen zijn ingesmeerd en stel je vooral

open om grenzen te verleggen en om te genieten van een

onvergetelijk avontuur in zeer uiteenlopende proeven en een

prachtige omgeving!

Dag 4: de apotheose

Tijd voor het spannende finalespel! Welk duo wint de “Battle of

Belgium” en kroont zich tot de ultieme winnaar van deze

competitieve reis?! We sluiten dit onvergetelijk weekend af met

een fantastische barbecue waarbij we klinken op de

overwinning en de kameraderie! Om 16u eindigt de 4-daagse en

vertrekt iedereen terug naar huis of kan je natuurlijk ook nog een

nachtje bijboeken in ons basecamp om verder te genieten van

de prachtige omgeving waar we ons in bevinden. 

BASECAMP

We zetten ons basecamp op in het natuurpark Viroin-Hermeton,

een beschermd gebied van 12.090 hectare groot. Het bevindt

zich in de provincie Namen (België) en ligt in het hart van dit

natuurpark. De exacte locatie houden we geheim tot wanneer je

officieel bent ingeschreven. Wat we wel al kunnen vertellen is

dat het in een dorp ligt, op een open plek, aan de rand van een

uitgestrekt bos, op 365 meter hoogte.

R E I S O V E R Z I C H T



Backcount r y  f r ee r ide  komt  i n  a l l e  vo rmen ,  gaande  van

l i f t  acces sed  f r ee r iden ,  to t  ca t sk i  en  he l i s k i .  De  f ocus  l i g t

dan  ook  op  de  a fda l ing  en  hoe  spec tacu la i rde r  de

omgev ing ,  hoe  bete r .  L i j nkeuze ,  j ouw  handteken ing

ze t ten  op  een  onaange roe rd  sneeuwopperv l ak ,  en  de

adrena l ine  van  de  a fda l ing ,  dat  i s  waar  het  b i j  deze

re i zen  om  draa i t .

Daarnaas t  spee l t  ook  de  omgev ing  een  gro te  r o l .  Om

echt  vo lop  t e  gen ie ten  drop  j e  l i e f s t  van  a l  i n ,  i n  het

onbekende .  Deso la te ,  onge rep te  geb ieden  waar  n iemand

i s  beha l ve  j i j  en  de  k le ine  groep  mensen  waarmee  j e

deze  r e i s  be lee f t .  

E lke  backcount r y  e r va r ing  gaa t  echte r  gepaa rd  met  een

r i s i co .  Om  d i t  r i s i co  zo  vee l  moge l i j k  i n  t e  perken  werken

we  s teeds  met  de  bes te  g idsen ,  voo rz i en  we  gra t i s

l aw inecu r sus sen  voo r  ve r t r ek ,  he lpen  we  j e  b i j /o f

voo rz i en  we  j e  van  a l  het  nod ige  ve i l i ghe idsmate r i aa l  en

he lpen  we  j e  b i j  het  a f s lu i t en  van  de  j u i s t e  o f f -p i s te

ve r zeke r ing .

Wannee r  aan  d ie  v i e r  voo rwaa rden  i s  vo ldaan ,  i s  het

a l l een  nog  maar  gen ie ten  van  k rakende  sneeuw ,  ve r se

spo ren  en  met  wat  ge luk ,  d ikke  pakken  poede r sneeuw !

Wat  j e  b i j  za l  b l i j v en  i s  de  va r i a t i e  aan  l i j nen ,  de

deso laa the id  van  het  geb ied  dat  we  doork ru i sen ,  de

groep  waarmee  j e  deze  e r va r ing  hebt  gedee ld  en  de

gas t v r i j he id  van  de  l oca l s  waarmee  we  samenwerken .

 

" D E  V A R I A T I E  A A N  L I J N E N  E N
V O O R A L  D E  D E S O L A A T H E I D  I S  W A T
M E  A L T I J D  B I J  Z A L  B L I J V E N "

B A C K C O U N T R Y
F R E E R I D E

I N D R O P P E N  I N  H E T  O N B E K E N D E  
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NOORD-

MACEDONIË

Tijdens “Catski Macedonië: A freeriders journey” ga je

freeriden in maar liefst 2 verschillende vooralsnog

onbekende gebergtes gelegen in Noord-Macedonië. We

verkennen op deze reis zowel Shar Mountains als Pelister.

Deze combo vormt een synergie die jouw catski ervaring af

maakt!

C A T S K I  " A  F R E E R I D E R S  J O U R N E Y "
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NOORD-

MACEDONIË

Catski Macedonië is een reis voor mensen die hun

wintersport willen beleven in de ongerepte wildernis in

plaats van op de volgepakte pistes. Met behulp van een

omgebouwde pistenbully droppen we de reizigers op

verschillende toppen om ze vervolgens onderaan weer op

te wachten. Zo zijn er lijnen tussen kliffen, doorheen

bossen en prachtige open hellingen met drops van

verschillende niveaus en gradaties. Met andere woorden

voor ieder wat wils!

Afhankelijk van het weer en de groep doe je op die

manier 7 tot 15 afdalingen per dag. Om de beleving

compleet te maken verblijven we in 4-sterrenhotels

(waarbij het eerste hotel voorzien is van een spa) met een

overheerlijke Macedonische keuken! Tot slot is er ook een

ontsnapping mogelijk naar de geheime berghut voor een

ultieme off the grid ervaring.

Wat je mag verwachten van Catski Macedonië is een

geweldige freeride ervaring, een adembenemende

omgeving, overheerlijke maaltijden, 2 totaalervaringen en

een enorme gastvrijheid! 

CATSK I

7 overnachtingen + 3 maaltijden / dag

2 gecertificeerde Engels sprekende lokale gidsen

1 gids van The Wildlinger

Veiligheidsmateriaal (BCA rugzak met airbag,

lawinepieper, sonde en schop)

Transport ter plaatse + 2 verschillende freeride gebieden

3000+ verticale meters / dag 

Dagelijks snowcat transport + toegang tot gebied

Lawinecursus voor vertrek

Vluchten (wel op aanvraag)

Reisverzekering met extra off-piste verzekering 

Annulatieverzekering 

Ski- en snowboardmateriaal

Drank + Persoonlijke uitgaven 

INCLUSIEF

EXCLUSIEF

Prijs & data: zie website

Comfort 80%: je slaapt in gezellige en kwaliteitsvolle 4-

sterrenhotels voorzien van alle nodige luxe en comfort..

Intensiteit 70%: Je neemt deel aan een actieve reis waarvoor

een basisconditie vereist is. Dit wil zeggen dat je ca. 1x per

week gaat sporten en doorgaans actief bezig bent.

Avontuur 80%: Vanuit een bepaalde uitvalsbasis, verken je

ongerepte gebieden en gebruik je de natuur als jouw

speeltuin.
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R E I S O V E R Z I C H T

Dag 1: Verwelkoming

We vliegen naar Noord-Macedonië, waar we worden opgewacht

door onze lokale gids die ons vervolgens naar Popova Sapka

brengt. Hier volgt een safetybriefing en krijgen we zicht op het

verder verloop van de week.

Dag 2, 3, 4 & 5 : Catski Shar Mountains

De volgende 4 dagen genieten we ten volle van een goedgevuld

catski programma in de prachtige Shar Mountains. Afhankelijk

van de weersomstandigheden en sneeuwcondities wordt dit

aangevuld met een uniek verblijf in de geheime berghut. Op dag

5 verlaten we na het catskiën het Shar gebergte en rijden we

door naar Pelister.

Dag 6 & 7: Catski Pelister

Deze 2 laatste catski dagen ontdekken we een nieuw gebied,

nieuwe gidsen en een andere Macedonische sfeer. De freeride

ervaring zal hier, net zoals de 4 vorige dagen, ook weer top zijn!

De 6e catski dag vertrekken we in de namiddag naar  Skopje.

Samen met onze gids schuimen we de beste kroegen af

vooraleer we onder de lakens kruipen. 

Dag 8: Vertrek

Deze laatste dag worden we afgezet op de luchthaven en

vliegen we terug naar huis.

GIDSEN

Veiligheid is onze nummer 1 prioriteit. De gidsen waarmee we

samenwerken hebben dan ook minimum 6 tot 10 jaar ervaring

als berggids, beschikken over de nodige lokale en internationale

certificaties, nemen op regelmatige basis deel aan

veiligheidscursussen en zijn doorwinterde freeriders. Iedere

catski groep zal begeleid worden door 2 gidsen. De ene gids

trekt de kop terwijl de andere achteraan blijft. Op deze manier

behouden we een overzicht over de volledige groep.

VEILIGHEIDSMATERIAAL

Daarnaast voorzien wij ook iedere deelnemer van het nodige

veiligheidsmateriaal zoals een rugzak met BCA float systeem,

lawine pieper, schop en sonde en is er contact tussen gidsen en

snowcat en beschikken zij over een goed bereik waardoor in het

geval van een eventueel ongeluk onmiddellijk hulp kan worden

gevraagd.



OOSTENRIJK

Het Freeride camp Oostenrijk is een shortski avontuur in

Bludenz (voor zowel skiërs als snowboarders) waarbij we

focussen op freeriden in de backcountry en avalanche

safety.

A V A L A N C H E  S A F E T Y  &  B A C K C O U N T R Y

F R E E R I D E  C A M P
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OOSTENRIJK

Gedurende deze reis krijg je zowel theorie als

praktijklessen rond lawine veiligheid en het gebruik van

veiligheidsmateriaal en gaan we opzoek naar de beste

poeder die we kunnen vinden voor een ultieme

backcountry ervaring. Daarnaast bieden we ook de

mogelijkheid om aan jullie techniek te werken.

Bludenz licht aan het begin van 5 dalen waaronder

Montafon met het bekende Silvretta gebied en Klostertal

met het skigebied Arlberg. Arlberg, gekend als een van de

beste freeride gebieden van Europa heeft over 200 km

freeride routes en is tevens een ‘schneeloch’ (gebied waar

extreem veel sneeuw valt). De exacte locatie beslist de

gids afhankelijk van de weer en sneeuwsomstandigheden

van dat moment.

Dit alles zal gebeuren onder leiding van Irian Van

Helfteren, Oostenrijks skileraar ‘Staatlich Geprüfter’

snowboardleraar en “snowboardführer” (gids) en tevens

ook de eerste Nederlander die zich kwalificeerde voor de

Freeride World Tour!

AVALANCHE  SAFETY  &

BACKCOUNTRY  FREER IDE  CAMP

4 overnachtingen in verzorgde accommodatie

Inclusief 4x ontbijt en 4x avondmaal

Begeleiding door Oostenrijks ‘Staatlich Geprüfter’ ski- en

snowboardleraar en “snowboardführer” Irian Van Helfteren

Avalanche safety training (theorie + praktijk)

Transport ter plaatse

4 dagen freeride +  4 dagen liftpas

Lawinecursus voor vertrek

Transport heen- en terug

Reisverzekering met extra off-piste verzekering 

Annulatieverzekering 

Ski- en snowboardmateriaal

Veiligheidsmateriaal  (kan optioneel worden bijgeboekt) 

BCA airbag incl. lawinepieper, schep & sonde = €30/d

Lunch + Drank + Persoonlijke uitgaven

INCLUSIEF

EXCLUSIEF

Prijs & data: zie website

Comfort 80%: Je slaapt in een gezellig en kwaliteitsvol 3-

sterrenhotel voorzien van alle nodige luxe en comfort.

Intensiteit 70%: Je neemt deel aan een actieve reis waarvoor

een basisconditie vereist is. Dit wil zeggen dat je ca. 1x per

week gaat sporten en doorgaans actief bezig bent.

Avontuur 80%: Vanuit een bepaalde uitvalsbasis, verken je

ongerepte gebieden en gebruik je de natuur als jouw

speeltuin.
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R E I S O V E R Z I C H T

Dag 1: Verwelkoming

Op dag 1 verwachten we jullie ‘s avonds rond 18u in onze

accommodatie in Bludenz Oostenrijk. Dit is ongeveer 9u rijden

van bijvoorbeeld Sint-Niklaas. Irian zal jullie hier verwelkomen,

kamers toewijzen en jullie na het diner een uitgebreide briefing

geven over het verder verloop van de komende dagen.

Dag 2, 3 en 4: Freeride & safety

Deze dagen staan volledig in teken van Backcountry freeride en

avalanche safety training. Indien gewenst kunnen we ook jullie

techniek bijschaven. Af en toe zullen we ook stukjes hiken (max.

30. minuten) om zo de mooiste poederafdalingen te kunnen

rijden.

Dag 5: Freeride & vertrek

Deze laatste dag checken jullie uit na het ontbijt en gaan we

nog freeriden tot om 15u. Vervolgens nemen jullie afscheid van

Irian en kunnen jullie naar huis terugkeren.

GIDSEN

Veiligheid is onze nummer 1 prioriteit. De gidsen waarmee we

samenwerken dienen dan ook te voldoen aan onze strenge

eisen. In Oostenrijk werken we samen met Irian Van Helfteren.

Irian is een Oostenrijks ‘Staatlich Geprüfter’ ski- en

snowboardleraar en “snowboardführer” die dus off-piste en

backcountry mag gidsen. Sinds 2003 leefde hij in de Alpen,

gidste hij in verschillende landen over heel de wereld, en deed

hij mee aan downhill en big mountain competities waaronder

de Freeride World Tour. Hij beschikt met andere woorden over

een uitermate goede kennis van het gebied en de vereiste

expertise rond lawine safety. 

 

VEILIGHEIDSMATERIAAL

Voor iedere deelnemer is veiligheidsmateriaal waaronder rugzak,

lawine pieper, schep en sonde verplicht. Als rugzak adviseren we

een airbag. Iedereen dient zelf veiligheidsmateriaal mee te

nemen of kan die bij ons huren. Complete set met BCA airbag

€30 per dag (of €17,50 per dag voor vroegboekers).



ROEMENIË

Zweven over prachtig besneeuwde bergtoppen en

vervolgens indroppen op een vers pak poedersneeuw, dat

is heliski Roemenië.

H E L I S K I  " F L Y  &  D R O P "
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ROEMENIË

Met behulp van een AS350 B3 Ecureuil helikopter

betreden we compleet afgelegen gebieden. Het is een

unieke beleving waarbij je zowel geniet van een

sensationeel vogelperspectief op het gebergte als van de

kick om in te droppen op afgelegen bergflanken.

Bovendien hoef je heus geen expert te zijn om te kunnen

heliskieën. Ben je een zelfzekere snowboarder of skiër en

vormen rode en zwarte pistes geen probleem, dan heb je

enkel nog een gezonde honger naar poeder nodig om

deel te nemen aan deze reis! Door de verschillende route

opties is de reis geschikt voor zowel ervaren freerider als

voor wintersporter klaar voor een eerste off-piste ervaring. 

We beleven dit avontuur in het Tarcu gebergte, in het

Westelijk gedeelte van de transsylvanische Alpen. Dit

Zuidwestelijk sluitstuk van de boog van de Karpaten

vormt een goed bewaard heliski geheim. 

HEL ISK I

4 overnachtingen + 4x ontbijt, diner & snack als lunch

3 dagen begeleiding door erkende gedertificeerde gidsen

2 dagen heli skiën/boarden met 6000 hoogtemeters       

 (= 6 tot 7 afdalingen per dag)

1 dag skiën/snowboarden in het skigebied

Avalanche safety training 

1 begeleider van The Wildlinger

Transport ter plaatse

Lawinecursus voor vertrek

Reisverzekering met extra off-piste verzekering 

Annulatieverzekering 

Vluchten (wel op aanvraag) 

Ski- en snowboardmateriaal

Veiligheidsmateriaal (Huur mogelijk op aanvraag)

Lunch + Drank + Persoonlijke uitgaven 

INCLUSIEF

EXCLUSIEF

Prijs & data: zie website

Comfort 80%: Je slaapt in een gezellig Roemeens Pension

voorzien van alle nodige comfort en een plaatselijke moe en

va om u ten volle te doen genieten van uw verblijf.

Intensiteit 70%: Je neemt deel aan een actieve reis waarvoor

een basisconditie vereist is. Dit wil zeggen dat je ca. 1x per

week gaat sporten en doorgaans actief bezig bent.

Avontuur 80%: Vanuit een bepaalde uitvalsbasis, verken je

ongerepte gebieden en gebruik je de natuur als jouw

speeltuin.
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R E I S O V E R Z I C H T

Dag 1: Aankomst

In de luchthaven van Timisoara word je opgewacht door onze

lokale gidsen. Zij brengen jou naar onze uitvalsbasis in het

skigebied van Muntele Mic (ca. 150 km verderop) waar we

verblijven in een comfortabel pension. 

Dag 2: Freeride verkenning 

Vandaag verkennen we het skigebied samen met onze gidsen

en gaan we lift accessed freeriden. Iedereen krijgt de nodige

safety briefing en we doen ook een praktische lawine veiligheids

oefening. (Dit is de weatherday die we inlassen op dag 2, 3 of 4.

De werkelijke reisplanning kan hier dus van afwijken.)

Dag 3 & 4: Heliski

Deze 2 dagen staan volledig in het teken van waar jullie allemaal

zo hard naar uitkijken, heliski. Het heliskipakket bestaat uit 6000

hoogtemeters die jullie kunnen gebruiken. Gespreid over 2

dagen komt dit neer op 6 a 7 fly & drops per dag. De laatste

avond volgt er een feestelijk afscheid.

Dag 5: Vertrek

We nemen afscheid, laten het Heliski Roemenië avontuur achter

ons en nemen het vliegtuig terug naar huis.

GIDSEN

Veiligheid is onze nummer 1 prioriteit. De gidsen waarmee we

samenwerken dienen dan ook te voldoen aan onze strenge

eisen. In Roemenië werken we samen met erkende en

gecertificeerde UIAGM (Union Internationale des Associations de

Guides de Montagnes ) en AGMR (Romanian Mountain Guides

Association)  gidsen. Zij beschikken over een uitermate goede

kennis van het gebied en de vereiste expertise rond lawine

safety.

HELIKOPTER & VEILIGHEIDSMATERIAAL

We vliegen met een moderne Eurocopter AS350 B3 Ecureuil

Helikopter. Hij is snel, veilig, comfortabel en behoort tot de beste

helikoptertypes voor dit soort activiteiten. Bovendien is de

helikopter zodanig ontworpen dat hij missies kan uitvoeren op

grote hoogte en in de meest barre weersomstandigheden. 

Wij vragen iedere deelnemer om zelf veiligheidsmateriaal zoals

een rugzak met airbag, lawine pieper, schop en sonde te

voorzien. Een airbag is niet verplicht, maar wordt wel sterk

aangeraden. Evenals een helm. Indien gewenst kan je het

veiligheidsmateriaal op aanvraag ter plaatse huren.



Onze  winte r spo r t r e i zen  f ocus sen  op  o f f -p i s te

backcount r y  e r va r ingen .  Nie t s  zo  za l i g  a l s  ve r se  l i j nen

t rekken  i n  een  maagde l i j k  wi t  sneeuwtap i j t .  Geen

vo lgepak te  p i s te s ,  geen  i n f r a s t ruc tuu r ,  enke l  j i j  en  de

be rg .

Van  a l l e  sk i  en  snowboa rd  moge l i j kheden  z i j n  tou r sk i  en

sp l i tboa rd  ve ru i t  de  mees t  eco log i s che  vo rmen  om  e r  op

u i t  t e  t r ekken .  Bovend ien  ve rg t  het  ook  een  hee l  ande re

mindse t  aangez ien  de  k l im  even  be lang r i j k  wordt  a l s  de

a fda l ing .  Hoewe l  het  s t i j gen  voo r  vee l  mensen  minde r

sexy  k l ink t  a l s  het  a fda len ,  hee f t  het  i e t s  hee l  b i j zonde r .   

Nie t  a l l een  be lee f  j e  a l l e s  vee l  i n tense r ,  ook  j e  spee l ve ld

ve rg roo t .  Tou r sk i  en  Sp l i tboa rd  gee f t  een  onbepe rk t

gevoe l  van  v r i j he id  en  moge l i j kheden .

E lke  backcount r y  e r va r ing  gaa t  echte r  gepaa rd  met  een

r i s i co .  Om  d i t  r i s i co  zo  vee l  moge l i j k  i n  t e  perken  werken

we  s teeds  met  de  bes te  g idsen ,  voo rz i en  we  gra t i s

l aw inecu r sus sen  voo r  ve r t r ek ,  he lpen  we  j e  b i j /o f

voo rz i en  we  j e  van  a l  het  nod ige  ve i l i ghe idsmate r i aa l  en

he lpen  we  j e  b i j  het  a f s lu i t en  van  de  j u i s t e  o f f -p i s te

ve r zeke r ing .

Wannee r  aan  d ie  v i e r  voo rwaa rden  i s  vo ldaan ,  i s  het

a l l een  nog  maar  gen ie ten  van  k rakende  sneeuw ,  ve r se

spo ren  en  met  wat  ge luk ,  d ikke  pakken  poede r sneeuw !   

De  ene  k l im  i s  de  ande re  n ie t ,  maar  i ede re  i n spann ing

word t  sow ie so  be loond !  Op  e igen  k rach t  en  op  een

eco log i s che  manie r  de  berg  op ,  gee f t  zo  vee l  meer

vo ldoen ing  aan  de  a fda l ing !  

" O P  E I G E N  K R A C H T  D E  B E R G  O P ,
G E E F T  D E  A F D A L I N G  Z O  V E E L  M E E R
V O L D O E N I N G "

T O U R S K I  &
S P L I T B O A R D

E C O L O G I S C H  W I N T E R S P O R T E N
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NOORD-

MACEDONIË

Bij tourski & splitboard Macedonië “De Balkan route” ga je

op eigen kracht de berg op en doorkruis je maar liefst 3

Balkanlanden! Maar ook beginnende tourskiërs en

splitboarders kunnen hier terecht voor een aangepast

programma op maat!

T O U R S K I  &  S P L I T B O A R D  

" D E  B A L K A N  R O U T E "
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NOORD-

MACEDONIË

De Balkan is een goed bewaard geheim onder avonturiers

die snakken naar poedersneeuw. De hoge bergen, het

gebrek aan infrastructuur en de aanvoer van dikke pakken

sneeuw in combinatie met ongerepte natuur waar verse

lijnen dagelijkse kost zijn vormen namelijk het ideale

recept voor een fantastische tourski /splitboard ervaring! 

De Balkan route

Op deze reis doorkruis je maar liefst 3 Balkanlanden! Zo

touren we vanuit Macedonië tot op de grens met Kosovo

om uiteindelijk Mount Korab te bedwingen vanuit

Albanië. Op deze reis proef je van het beste wat de Balkan

te bieden heeft. Deze reis is enkel geschikt voor tourskiërs

en splitboarders met ervaring.

Tourski en splitboard voor beginners

Ook beginnende tourskiërs en splitboarders kunnen bij

ons terecht! Wij hebben namelijk op maat gemaakte

tourski/- en splitboard reizen voor beginners klaarliggen,

met prachtige routes in Noord-Macedonië.

DE  BALKAN  ROUTE

7 overnachtingen

3 maaltijden / dag

2 gecertificeerde Engels sprekende lokale gidsen

Transport ter plaatse

Toegang tot gebied

Lawinecursus voor vertrek

Vluchten (wel op aanvraag)

Reisverzekering met extra off-piste verzekering 

Annulatieverzekering

Ski- en snowboardmateriaal

Veiligheidsmateriaal 

BCA met airbag, bieper, sonde en schop (kan op aanvraag

ter plaatse gehuurd worden aan € 25 per dag.)

Ijsbijl + Crampons 

Drank + Persoonlijke uitgaven 

INCLUSIEF

EXCLUSIEF

Prijs & data: zie website

Comfort 80%: Je slaapt in gezellige hotels en homestays,

voorzien van een beetje extra luxe en comfortabele bedden.

Intensiteit 80%: Je neemt deel aan een actieve reis waarvoor

een goede conditie vereist is. Dit wil zeggen dat je minstens

2x per week gaat sporten en doorgaans actief bezig bent.

Avontuur 80%: Vanuit een bepaalde uitvalsbasis, verken je

ongerepte gebieden en gebruik je de natuur als jouw

speeltuin.
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RE ISOVERZICHT

DE BALKAN ROUTE

Dag 1: Popova Sapka

Aankomst in Skopje en transport naar onze vertrekbasis in

Popova Sapka. Dit skidorp ligt in het Westen van Macedonië, op

1687 meter hoogte, pal in het midden van de  Shar Mountains.

Dag 2: Tito’s peak & peak Plat

We beklimmen Tito’s peak (2748m), de hoogste piek van het

Shar gebergte. Na de klim skiën we naar beneden waarna we

weer omhoog trekken naar de bergkam van Peak Plat. 

Dag 3: Kobilica Peak

We rijden 1 uur naar Vejce. Van hieruit vertrekt onze klim tot aan

Kobilica peak (2528m). Kobilica is één van de meest

schilderachtige bergtoppen van het Shar gebergte en ligt pal op

de grens van Macedonië en Kosovo. 

Dag 4 & 5: Kepi Bard & Ohrid

We touren naar Kepi Bard (2638m). Het laatste stuk van de tour

is er een kans dat we nood hebben aan crampons om de

uiteindelijke piek te bereiken. Tot slot rijden we naar Ohrid, een

door de UNESCO beschermde site van cultureel en natuurlijk

erfgoed. In deze regio zullen we de volgende dag touren, waarna

we doorrijden naar Radomire, een dorpje gelegen in Albanië aan

de voet van Mt Korab. 

Dag 6: Mt Korab

We touren naar de piek van Mt Korab (2764m) via een kleine,

maar steile beboste sectie tot in de Korab vallei. Het steilste stuk

bevindt zich net voor we de kam verlaten, op de grens tussen

Macedonië en Albanië. Mogelijks zullen we hier crampons

moeten gebruiken. Hierna volgt een prachtige afdaling. 

 

Dag 7 & 8: Magaro peak & vertrek

We touren naar Magaro peak (2254m), de hoogste piek in het

Galichica national park. Bijzonder zijn de twee grote meren die

zich aan weerszijden van de berg bevinden. Hier heb je bij goed

weer het gevoel dat je vanop de top recht in het meer kan skiën.

Op dag 8 vliegen we terug naar huis.

GIDSEN

Veiligheid is onze nummer 1 prioriteit. De gidsen waarmee we

samenwerken wonen en leven in Macedonië en hebben

minimum 6 tot 10 jaar ervaring als berggids, beschikken over de

nodige lokale en internationale certificaties, nemen op

regelmatige basis deel aan veiligheidscursussen en zijn

doorwinterde freeriders & tourskiërs. Iedere groep zal begeleid

worden door 2 gidsen. De ene gids trekt de kop terwijl de andere

achteraan blijft. Op deze manier behouden we een overzicht

over de volledige groep.

VEILIGHEIDSMATERIAAL

Wij vragen iedere deelnemer om zelf veiligheidsmateriaal zoals

een rugzak met airbag, lawine pieper, schop en sonde te

voorzien. Een airbag is niet verplicht, maar wordt wel sterk

aangeraden. Evenals een helm. Veiligheidsmateriaal kan

eventueel op aanvraag bijgeboekt worden. 



NOORWEGEN

Tourski & splitboard Noorwegen is een winters sea to

summit avontuur boven de poolcirkel waarbij je op eigen

kracht de berg opstapt om vervolgens te kunnen genieten

van een sublieme afdaling tot in de fjorden van

winterwonderland!

T O U R S K I  &  S P L I T B O A R D

" A  T R U E  N O R T H  A D V E N T U R E "  
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NOORWEGEN

Laat je betoveren door witte bergtoppen die oprijzen uit

mysterieuze fjorden, trek een eerste spoor in kraakverse

sneeuw en relax in onze gezellige cabin aan het fjord,

uitgerust met jacuzzi en sauna. Je kan deze reis ook

boeken op andere dan de opengestelde data indien je dit

avontuur individueel/met een vriendengroep wil beleven.

Onze uitvalsbasis voor de groepsreis is een cabin aan het

Balsfjord nabij Tromso, één van de beste plaatsen ter

wereld om het Noorderlicht te zien. Afhankelijk van de

weersomstandigheden en het niveau van de groep

tourskiën/splitboarden we in: Kvaloya, Balsfjord of de

Lyngen Alps. Drie gebieden op max. 1u rijden.

Kies je voor een privéreis, dan heb je keuze tussen rustieke

cabins (zelf koken) en lodges (incl. maaltijden) enerzijds

en transport met 4×4 of met de speedboot anderzijds. Er

is dan keuze tussen volgende gebieden: Kvaloya, Balsfjord,

Lyngen Alps, Lofoten en Senya. Ook een combinatiereis

van 2 uitvalsbasissen met toegang tot verschillende

gebieden is mogelijk. Prijzen op aanvraag.

A  TRUE  NORTH  ADVENTURE

7 overnachtingen

1 gecertificeerde Nederlands sprekende lokale gids

Transport ter plaatse

Lawinecursus voor vertrek

Vluchten (wel op aanvraag)

Maaltijden

Reisverzekering met extra off-piste verzekering 

Annulatieverzekering

Ski- en snowboardmateriaal

Veiligheidsmateriaal 

Ijsbijl + Crampons

Drank + Persoonlijke uitgaven

INCLUSIEF

EXCLUSIEF

Prijs & data: zie website

Comfort 80%: Je slaapt in een knusse en super gezellige

cabin voorzien van een beetje extra luxe en comfortabele

bedden.

Intensiteit 80%: Je neemt deel aan een actieve reis waarvoor

een goede conditie vereist is. Dit wil zeggen dat je minstens

2x per week gaat sporten en doorgaans actief bezig bent.

Avontuur 80%: Vanuit een bepaalde uitvalsbasis, verken je

ongerepte gebieden en gebruik je de natuur als jouw

speeltuin.
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RE ISOVERZICHT

Dag 1: Verwelkoming

Op de eerste dag tourski & splitboard Noorwegen vlieg je naar

Tromso waar je wordt opgewacht door onze lokale gids die de

groep vervolgens 55km verder naar de gezellige cabin in

Balsfjord zal brengen. Afhankelijk van de verschillende

aankomsttijden van de deelnemers is er tijd om eerst nog even

te genieten van het stadscentrum tot wanneer iedereen ter

plaatse is. Transport van en naar de luchthaven zit in de prijs

inbegrepen. Je doet inkopen voor de komende dagen, installeert

je in de cabin en overloopt het volledige programma met onze

lokale gids.

Dag 2, 3, 4, 5 , 6 & 7: Tourski & Splitboard

De volgende 6 dagen geniet je ten volle van een goedgevuld

tourski/splitboard programma in de prachtige omgeving van

Tromso. Afhankelijk van de weersomstandigheden,

sneeuwcondities en het niveau van de groep verken je Kvaloya,

Balsfjord en de Lyngen Alps. De avonden breng je in groep door

in de hytte aan het fjord en er is de mogelijkheid om nog 1 à 2

maal op restaurant te gaan of om inkopen te gaan doen. 

Dag 8

Deze laatste dag word je afgezet op de luchthaven en vlieg je

terug naar huis met een rugzak vol herinneringen aan tourski &

splitboard Noorwegen.

GIDSEN

Veiligheid is onze nummer 1 prioriteit. De gidsen waarmee we

samenwerken dienen dan ook te voldoen aan onze strenge

eisen. In Noorwegen werken we samen met de Belgische skiër,

klimmer en alpinist, Tim Van Houtteghem. Met meer dan 10 jaar

ervaring in de eerder extreme kant van tourskiën, skialpinisme

en freeride, een uitermate goede kennis van het gebied en de

vereiste expertise rond lawinesafety (via Noorse lawineobservator

cursussen), is hij dan ook de gewezen partner op vlak van

veiligheid.

 

 

VEILIGHEIDSMATERIAAL

Wij vragen iedere deelnemer om zelf veiligheidsmateriaal zoals

een rugzak met airbag, lawine pieper, schop en sonde te

voorzien voor tourski Noorwegen. Een airbag is niet verplicht,

maar wordt wel sterk aangeraden. Evenals een helm.



OOSTENRIJK

Het tourski & splitboard beginner camp Oostenrijk is een

shortski avontuur in Bludenz voor beginnende tourskiërs en

splitboarders, waarbij we focussen op techniek,

materiaalkennis en avalanche safety.

T O U R S K I  &  S P L I T B O A R D  

" B E G I N N E R  C A M P "
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OOSTENRIJK

Gedurende deze reis zal je zowel theoretisch als praktisch

begeleid worden om jouw eerste stappen te zetten als

tourskiër of splitboarder in de backcountry. We leren jou

de kneepjes van het vak, gaan opzoek naar de mooiste

routes en afdalingen en zorgen er voor dat je klaar bent

om deel te nemen aan één van onze andere tourski &

splitboard reizen waarvoor iets meer ervaring vereist is.

We bevinden ons in een gebied gekend als één van de

beste freeride gebieden van Europa met over de 200 km

aan freeride routes.

Verse lijnen weg van de druk bepakte skipistes en kennis

rond tourski, splitboard techniek en avalanche safety is

waar het gedurende deze reis om draait. Dit alles zal

gebeuren onder leiding van Irian Van Helfteren,

Oostenrijks skileraar ‘Staatlich Geprüfter’ snowboardleraar

en “snowboardführer” (gids) en tevens ook de eerste

Nederlander die zich kwalificeerde voor de Freeride World

Tour!

TOURSK I  &  SPL I TBOARD  

BEGINNER  CAMP

4 overnachtingen in verzorgde accommodatie

Inclusief 4x ontbijt en 4x avondmaal

Begeleiding door Oostenrijks ‘Staatlich Geprüfter’ ski- en

snowboardleraar en “snowboardführer” Irian Van Helfteren

3 dagen tourski/splitboardtraining

Avalanche safety training (theorie + praktijk)

Transport ter plaatse + 3 dagen liftpas

Lawinecursus voor vertrek

Transport heen- en terug

Reisverzekering met extra off-piste verzekering 

Annulatieverzekering 

Ski- en snowboardmateriaal

Touren uitrusting (Splitboard/Tourskiset) 

Veiligheidsmateriaal, kan optioneel worden bijgeboekt 

BCA airbag incl. lawinepieper, schep en sonde = €30/d

Lunch + Drank + Persoonlijke uitgaven 

INCLUSIEF

EXCLUSIEF

Prijs & data: zie website

Comfort 80%: Je slaapt in een gezellig en kwaliteitsvol 3-

sterrenhotel voorzien van alle nodige luxe en comfort.

Intensiteit 80%: Je neemt deel aan een actieve reis waarvoor

een goede conditie vereist is. Dit wil zeggen dat je minstens

2x per week gaat sporten en doorgaans actief bezig bent.

Avontuur 80%: Vanuit een bepaalde uitvalsbasis, verken je

ongerepte gebieden en gebruik je de natuur als jouw

speeltuin.
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RE ISOVERZICHT

Dag 1: Verwelkoming

Op dag 1 verwachten we jullie ‘s avonds rond 18u in onze

accommodatie in Bludenz Oostenrijk. Dit is ongeveer 9u rijden

van bijvoorbeeld Sint-Niklaas. Irian zal jullie hier verwelkomen,

kamers toewijzen en jullie na het diner een uitgebreide briefing

geven over het verder verloop van de komende dagen.  

Dag 2, 3 en 4: Tourski & Splitboard

Deze dagen staan volledig in teken van tourski, splitboard,

backcountry freeride en avalanche safety training. De focus ligt

op de tourski en splitboard techniek. We gaan steeds op zoek

naar de mooiste routes en poederafdalingen. Dag 4 spenderen

we onze laatste avond samen en genieten we na van een

formidabele shortski ervaring bij een lekker diner!

Dag 5: Vertrek

Deze laatste dag checken jullie uit na het ontbijt en nemen jullie

afscheid van Irian om vervolgens naar huis terug te keren.

GIDSEN

Veiligheid is onze nummer 1 prioriteit. De gidsen waarmee we

samenwerken dienen dan ook te voldoen aan onze strenge

eisen. In Oostenrijk werken we samen met Irian Van Helfteren.

Irian is een Oostenrijks ‘Staatlich Geprüfter’ ski- en

snowboardleraar en  “snowboardführer” die dus off-piste en

backcountry mag gidsen. Sinds 2003 leefde hij in de Alpen,

gidste hij in verschillende landen over heel de wereld, en deed

hij mee aan downhill en big mountain competities waaronder

de Freeride World Tour. Hij beschikt met andere woorden over

een uitermate goede kennis van het gebied en de vereiste

expertise rond lawine safety.

VEILIGHEIDSMATERIAAL

Voor iedere deelnemer is veiligheidsmateriaal waaronder rugzak,

lawine pieper, schep en sonde verplicht. Als rugzak adviseren we

een airbag. Iedereen dient zelf veiligheidsmateriaal mee te

nemen of kan die bij ons huren. Complete set met BCA airbag

€30 per dag (of €17,50 per dag voor vroegboekers). 
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