
Routeomschrijving	  24	  dagen	  Bike	  &	  Drive	  
	  

	  

Dag	  1:	  Auckland	  
U	  wordt	  bij	  aankomst	  in	  Auckland	  
opgewacht	  voor	  een	  meet	  &	  greet.	  
Hierna	  wordt	  u	  naar	  uw	  accommodatie	  
gebracht	  en	  krijgt	  u	  uw	  reisdocumenten	  
overhandigd.	  Als	  u	  uw	  eigen	  fiets	  heeft	  
meegenomen	  zal	  de	  procedure	  iets	  
anders	  zijn.	  
	  
Dag	  2:	  Auckland	  -	  Coromandel	  
Peninsula/Tairua	  (autorit	  4	  uur,	  260	  
km)	  
U	  haalt	  uw	  huurauto	  en	  indien	  van	  
toepassing	  uw	  huurfiets	  op,	  bij	  het	  
depot.	  U	  rijdt	  langs	  de	  westelijke	  kust	  
van	  het	  Coromandel	  schiereiland	  naar	  
het	  stadje	  Coromandel.	  Cafés	  en	  kleine	  
winkeltjes	  nodigen	  u	  hier	  uit	  voor	  een	  
stop.	  U	  overnacht	  in	  Tairua,	  waar	  u	  kunt	  
golfen,	  kajakken	  of	  gewoon	  ontspannen	  
op	  het	  strand.	  Een	  korte	  wandeling	  naar	  
de	  top	  van	  Mount	  Paku	  beloont	  u	  met	  
een	  geweldig	  uitzicht.	  

Dag	  3:	  Tairua	  -	  Rotorua	  (autorit	  3,5	  uur,	  215	  km)	  
U	  rijdt	  langs	  de	  oostkust	  naar	  Te	  Puke,	  het	  gebied	  waar	  kiwi’s	  worden	  geteeld.	  Maak	  een	  stop	  bij	  
het	  bezoekerscentrum	  en	  leer	  alles	  over	  de	  nationale	  vrucht	  van	  Nieuw-‐Zeeland.	  Later	  vandaag	  
komt	  u	  in	  Rotorua	  aan,	  het	  hart	  van	  Maori-‐cultuur	  en	  het	  centrum	  van	  geothermische	  
activiteiten	  in	  Nieuw-‐Zeeland.	  Wij	  raden	  u	  aan	  vanavond	  een	  culturele	  Maori	  show	  met	  een	  
traditionele	  Hangi	  bij	  te	  wonen.	  
	  
Dag	  4:	  Rotorua	  (fietstocht	  70	  km,	  moeilijkheidsgraad	  1-6)	  
U	  kunt	  gemakkelijk	  langs	  het	  meer	  fietsen	  en	  de	  interessante	  Ohinemutu	  Marae	  bezoeken.	  Of	  
naar	  de	  historische	  Whakarewarewa	  Village	  en	  Whakarewarewa	  Forest,	  over	  het	  oudste	  fiets-‐
netwerk	  van	  het	  land.	  De	  routes	  zijn	  een	  ongeëvenaarde	  mix	  	  van	  uitdagend	  terrein	  met	  een	  
prachtig	  landschap.	  De	  lengte	  is	  ongeveer	  70	  km	  en	  de	  moeilijkheidsgraad	  ligt	  tussen	  de	  1	  en	  6.	  
Als	  u	  vandaag	  niet	  wilt	  fietsen	  bieden	  de	  vele	  bossen	  en	  meren	  rond	  Rotorua	  een	  breed	  scala	  aan	  
wandelroutes.	  Na	  uw	  sportieve	  avonturen	  kunt	  u	  ontspannen	  in	  het	  warme	  water	  van	  de	  
Polynesian	  Spa.	  
	  
Dag	  5:	  Rotorua	  -	  Taupo	  -	  Ohakune	  (autorit	  2,5	  uur,	  215	  km,	  fietstocht	  23	  km,	  
moeilijkheidsgraad	  2)	  
U	  rijdt	  richting	  het	  zuiden	  en	  passeert	  het	  Wairakei	  Geothermal	  Power	  Station.	  Een	  omweggetje	  
brengt	  u	  naar	  een	  uitzichtspunt	  bij	  de	  donderende	  Huka	  Falls.	  Vanaf	  Lake	  Taupo	  heeft	  u	  op	  een	  
heldere	  dag	  een	  spectaculair	  uitzicht	  op	  de	  vulkanen	  van	  Tongariro	  National	  Park.	  	  
	  
Vandaag	  kunt	  u	  de	  Huka	  Falls	  Trails	  volgen.	  Het	  pad	  begint	  in	  Taupo	  bij	  het	  Spa	  Thermal	  Park	  en	  
eindigt	  bij	  de	  Huka	  Falls	  en	  kronkelt	  door	  geulen,	  door	  bos	  en	  langs	  boerderijen.	  Het	  kruist	  twee	  
stromen	  via	  bruggen,	  loopt	  door	  duikers	  en	  heeft	  een	  geweldig	  uitzicht	  op	  de	  rivier	  de	  Waikato	  
en	  open	  valleien.	  
	  



	  
	  
Dag	  6:	  Ohakune	  (fietstocht	  50	  km,	  graad	  1)	  
Deze	  tour	  neemt	  u	  mee	  door	  de	  wijngebieden	  van	  het	  zonnige	  Hawke’s	  Bay.	  U	  kunt	  een	  bezoek	  
brengen	  aan	  diverse	  proeflokalen	  en	  lunchen	  in	  een	  van	  de	  uitstekende	  restaurants	  aan	  de	  baai.	  
De	  route	  door	  de	  prachtige	  Tukituki	  Valley	  brengt	  u	  naar	  Ocean	  Beach.	  Vogelliefhebbers	  kunnen	  
bij	  laag	  water	  van	  Clifton	  naar	  Cape	  Kidnappers	  fietsen	  om	  de	  jan	  van	  genten	  kolonie	  te	  
bezoeken.	  En,	  als	  dit	  niet	  genoeg	  is,	  kunnen	  echte	  fietsspecialisten	  zich	  uitleven	  in	  een	  
mountainbike	  park.	  
	  
Dag	  7:	  Ohakune	  -	  Wellington	  (autorit	  5	  uur,	  320	  km)	  
De	  tocht	  van	  vandaag	  brengt	  u	  eerst	  door	  het	  wijngebied	  van	  Martinborough.	  Een	  goede	  
gelegenheid	  voor	  een	  korte	  fietstocht	  door	  de	  wijngaarden.	  Daarna	  gaat	  u	  naar	  Wellington,	  de	  
hoofdstad	  van	  Nieuw-‐Zeeland.	  Deze	  stad	  ligt	  aan	  een	  grote	  baai	  met	  een	  haven,	  vanwaar	  de	  
veerboten	  naar	  het	  Zuidereiland	  vertrekken.	  
	  
Dag	  8:	  Wellington	  
Wellington	  is	  ’s	  werelds	  meest	  zuidelijke	  hoofdstad	  en	  het	  regeringscentrum	  van	  Nieuw-‐
Zeeland.	  Het	  is	  ook	  de	  culturele	  hoofdstad	  van	  het	  land.	  Een	  bezoek	  aan	  Te	  Papa,	  het	  nationaal	  
museum,	  is	  aan	  te	  bevelen.	  Hier	  krijgt	  u	  uitgebreide	  informatie	  over	  de	  geschiedenis	  en	  cultuur	  
van	  Nieuw-‐Zeeland.	  Een	  wandeling	  op	  Mt	  Victoria	  beloont	  u	  met	  een	  360	  graden	  uitzicht	  over	  de	  
stad	  en	  de	  haven.	  
	  
Dag	  9:	  Wellington	  -	  Picton	  -	  Blenheim	  (ferrytocht	  3,5	  uur	  &	  autorit	  0,5	  uur,	  35	  km)	  
U	  steekt	  vandaag	  de	  Cook	  Strait	  over	  naar	  het	  Zuidereiland.	  De	  tocht	  voert	  u	  door	  de	  pittoreske	  
Marlborough	  Sounds	  naar	  Picton.	  U	  overnacht	  op	  een	  boutique	  wijngaard	  vanwaar	  u	  een	  
fietstocht	  kunt	  maken	  in	  de	  omgeving.	  Voor	  de	  meer	  gevorderde	  fietser	  adviseren	  wij	  de	  rit	  over	  
Tylors	  Pass	  naar	  Wither	  Hills	  Mountain	  Bike	  Farm	  (moeilijkheidsgraad	  2-‐3).	  
	  
Dag	  10:	  Blenheim	  -	  Nelson	  (autorit	  1,5	  uur,	  114	  km)	  
U	  rijdt	  via	  de	  Queen	  Charlotte	  Drive	  naar	  Havelock,	  de	  mossel	  hoofdstad	  van	  Nieuw-‐Zeeland,	  en	  
door	  naar	  Nelson,	  met	  de	  meeste	  zonuren	  van	  het	  land.	  Het	  is	  ook	  het	  centrum	  van	  de	  fruitteelt	  
en	  wijnbouw	  in	  deze	  regio.	  Geniet	  van	  de	  lokale	  kunstgaleries	  voordat	  u	  verder	  rijdt	  naar	  
Nelson.	  
	  
Dag	  11:	  Nelson	  
Vandaag	  hebt	  u	  de	  mogelijkheid	  om	  te	  gaan	  fietsen	  of	  het	  Abel	  Tasman	  National	  Park	  te	  
bezoeken.	  
	  
Great	  Taste	  Trail	  (gedeelte	  van	  de	  Nga	  Haerenga	  Trail),	  van	  Nelson	  naar	  Wakefield,	  31	  km	  
enkele	  reis,	  moeilijkheidsgraad	  2.	  	  
Vanuit	  Nelson	  fiets	  u	  langs	  de	  kustweg	  naar	  Richmond	  waar	  de	  Great	  Taste	  Trail	  zich	  in	  tweeën	  
splits.	  U	  gaat	  richting	  Brightwater,	  langs	  een	  parcour	  van	  straatjes	  naar	  Wakefield,	  waar	  u	  uw	  
welverdiende	  rust	  kunt	  nemen.	  U	  neemt	  dezelfde	  route	  terug	  naar	  Nelson.	  
	  
Nelson	  naar	  Mapua	  via	  Rabbit	  Island	  ferry,	  33	  km	  enkele	  reis,	  moeilijkheidsgraad	  2	  
Vanuit	  Nelson	  volgt	  u	  het	  fietspad	  dat	  parallel	  loopt	  aan	  de	  SH6.	  Langs	  de	  kustweg	  richting	  
Richmond.	  Onderweg	  kunt	  u	  genieten	  van	  het	  uitzicht	  op	  de	  Western	  Ranges	  en	  het	  prachtige	  
blauwe	  water	  van	  Tasman	  Bay	  en	  Waimea	  Estuary	  (verblijfplaats	  van	  tal	  van	  vogelsoorten	  
waaronder	  de	  witte	  reiger).	  Vanaf	  Rabbit	  Island	  (30	  km	  ten	  westen	  van	  Nelson)	  kunt	  u	  de	  ferry	  
nemen	  naar	  Mapua,	  een	  dorpje	  met	  een	  scala	  aan	  winkels	  waar	  u	  voedsel	  kunt	  kopen	  en	  kunt	  
eten.	  Neem	  hierna	  de	  ferry	  terug	  naar	  Rabbit	  Island	  en	  fiets	  terug	  naar	  het	  begin.	  
	  



Abel	  Tasman	  National	  Park	  biedt	  een	  breed	  scala	  aan	  activiteiten	  en	  tal	  van	  wandelingen	  voor	  
alle	  fitness	  niveaus.	  U	  kunt	  bijvoorbeeld	  een	  watertaxi	  nemen	  naar	  Tonga	  Bay	  en	  van	  daaruit	  
naar	  Torrent	  Bay	  lopen	  om	  vervolgens	  de	  watertaxi	  terug	  te	  nemen.	  Of	  loop	  gewoon	  	  vanuit	  uw	  
accommodatie	  naar	  de	  volgende	  baai	  of	  kajak	  zelfstandig	  of	  met	  een	  groep	  langs	  de	  kust.	  Of	  
ontspan	  op	  het	  gouden	  zand	  van	  Kaiteriteri	  Beach.	  
	  
Dag	  12:	  Abel	  Tasman	  National	  Park	  -	  Paparoa	  National	  Park/Punakaiki	  (autorit	  5,5	  uur,	  
315	  km)	  
De	  rit	  langs	  de	  kronkelende	  Buller	  Gorge	  brengt	  u	  naar	  de	  wilde	  westkust.	  Een	  uitstapje	  naar	  een	  
zeehondenkolonie	  in	  Westport	  bij	  Cape	  Foulwind	  is	  de	  moeite	  waard.	  Tevens	  raden	  wij	  u	  een	  
wandeling	  langs	  de	  rivier	  in	  de	  buurt	  van	  Pororari	  Punakaiki	  aan.	  De	  zonsondergang	  bij	  de	  
Pancake	  Rocks	  zal	  een	  onvergetelijke	  ervaring	  zijn.	  
	  
Dag	  13:	  Punakaiki	  (fietstocht	  20	  km	  of	  langer	  indien	  gewenst,	  moeilijkheidsgraad	  2)	  
U	  heeft	  de	  hele	  dag	  de	  tijd	  om	  de	  westkust	  te	  verkennen.	  Rijd	  langs	  de	  kustweg	  met	  de	  
mogelijkheid	  om	  de	  weg	  naar	  Paparoa	  National	  Park	  in	  te	  slaan.	  De	  bizarre	  rotsformaties	  aan	  de	  
kust	  en	  het	  subtropische	  klimaat,	  met	  veel	  zon	  en	  regen,	  zijn	  verantwoordelijk	  voor	  de	  diverse	  
flora.	  Insiders	  beschouwen	  dit	  als	  het	  beste	  National	  Park	  van	  Nieuw-‐Zeeland.	  Ontdek	  het	  park	  
met	  de	  fiets	  en	  te	  voet	  en	  maak	  gebruik	  van	  de	  wandelpaden	  die	  u	  dicht	  bij	  de	  natuur	  brengen	  in	  
dit	  zeer	  afgelegen	  deel	  van	  het	  land.	  U	  kunt	  verder	  fietsen	  naar	  Cave	  Creek	  of	  neem	  de	  Tiropahi	  
Tram	  Track	  (moeilijkheidsgraad	  3,	  25	  km).	  
	  
Dag	  14:	  Punakaiki	  -	  Westland	  National	  Park/Franz	  Josef	  (autorit	  4	  uur,	  225	  km)	  
U	  rijdt	  verder	  langs	  de	  westkust.	  Greymouth	  en	  Hokitika	  zijn	  de	  jade	  centra	  van	  het	  land.	  Bezoek	  
een	  werkplaats	  en	  kijk	  hoe	  de	  jade	  carvers	  hun	  kunstwerk	  maken.	  Gletsjers,	  regenwoud	  en	  kust	  
liggen	  dicht	  bij	  elkaar	  in	  Westland	  National	  Park.	  De	  vele	  verschillende	  tinten	  groen	  van	  het	  
dichte	  regenwoud	  zullen	  u	  verbazen.	  Er	  is	  veel	  te	  zien	  en	  te	  doen,	  zoals	  een	  jet	  boat	  tour	  in	  
Whataroa	  naar	  een	  witte	  reiger	  kolonie,	  waar	  u	  deze	  zeldzame	  vogels	  kunt	  bekijken.	  Of	  bezoek	  
Okarito	  aan	  de	  kust	  en	  kajak	  door	  de	  stille	  lagune.	  Vanuit	  Fox	  Glacier	  en	  Franz	  Josef	  zijn	  
helikoptervluchten	  met	  gletsjer	  landing	  mogelijk.	  Fiets	  naar	  een	  van	  de	  gletsjers	  en	  maak	  een	  
van	  de	  vele	  wandelingen.	  
	  
Dag	  15:	  Westland	  National	  Park	  -	  Wanaka	  (autorit	  4,5	  uur,	  290	  km)	  
In	  de	  ochtend	  kunt	  u	  een	  wandeling	  maken	  rond	  Lake	  Matheson.	  Omdat	  het	  water	  dan	  nog	  
rustig	  is	  kunt	  u	  de	  omliggende	  bergen	  zien	  weerspiegelen	  in	  het	  meer.	  Volg	  de	  kust	  naar	  Haast	  
en	  profiteer	  van	  de	  vele	  wandelingen	  onderweg.	  Wij	  raden	  u	  aan	  te	  stoppen	  bij	  Ship	  Creek	  Walk	  
en	  een	  uitstapje	  te	  maken	  naar	  Monro	  Beach	  Walk.	  Gedurende	  de	  maanden	  oktober	  tot	  
december	  kunt	  u	  met	  wat	  geluk	  pinguïns	  en	  dolfijnen	  zien	  spelen	  in	  de	  zee.	  U	  rijdt	  over	  de	  Haast	  
Pass	  naar	  Wanaka.	  
	  
Dag	  16:	  Wanaka	  (fietstocht	  18	  km,	  moeilijkheidsgraad	  1)	  
Ontdek	  de	  oever	  van	  het	  prachtige	  Lake	  Wanaka.	  Fiets	  de	  Wanaka	  Outlet	  Track	  en	  de	  
Millennium	  Track	  langs	  het	  meer	  en	  Clutha	  rivier.	  Meer	  uitdagender	  zijn	  de	  routes	  in	  het	  
Plantation	  en	  Hikuwai	  Reserve,	  met	  veel	  tracks	  om	  uit	  te	  kiezen.	  Als	  u	  in	  plaats	  daarvan	  graag	  
een	  wandeling	  wilt	  maken,	  is	  de	  interessante	  wandeltocht	  naar	  Rob	  Roy	  Glacier	  zeer	  aan	  te	  
bevelen.	  U	  komt	  nooit	  zo	  gemakkelijk,	  zo	  dicht	  bij	  een	  gletsjer.	  
	  
Dag	  17:	  Wanaka	  -	  Queenstown	  (autorit	  2	  uur,	  70	  km)	  
U	  rijdt	  over	  de	  Crown	  Range,	  Nieuw-‐Zeeland’s	  hoogste	  pas.	  Wij	  raden	  u	  een	  bezoek	  aan	  het	  
historische	  Arrowtown	  aan	  voordat	  u	  verder	  naar	  Queenstown	  rijdt.	  Er	  zijn	  geen	  limieten	  voor	  
adrenaline	  junkies	  in	  deze	  zelfverklaarde	  avonturen	  hoofdstad	  van	  de	  wereld:	  jet	  boat	  tours,	  
white	  water	  rafting,	  rivier	  surfen,	  bungeejumpen	  en	  rivier	  safari’s.	  Als	  u	  het	  liever	  wat	  rustiger	  
aan	  wilt	  doen,	  kunt	  u	  een	  wandeling	  maken	  bij	  de	  Remarkables	  en	  genieten	  van	  het	  uitzicht,	  of	  



gaan	  golfen	  op	  een	  golfbaan	  van	  wereldklasse	  of	  	  het	  goudmijnstadje	  Arrowtown	  bezoeken.	  De	  
mogelijkheden	  zijn	  eindeloos.	  
	  
Dag	  18:	  Queenstown	  (begeleide	  fietstocht	  Lake	  Wakatipu	  -	  Mavora	  Lakes,	  48	  km,	  
moeilijkheidsgraad	  3)	  
Er	  is	  voor	  u	  een	  begeleide	  tour	  geboekt	  naar	  de	  Mavora	  Lakes.	  Het	  stoomschip	  TSS	  Earnslow	  
vaart	  over	  Lake	  Wakatipu	  naar	  Walter	  Peak	  Station,	  waar	  een	  gids	  met	  minibus	  en	  fietsen	  voor	  u	  
klaar	  staat.	  U	  fiets	  door	  een	  onbewoond	  en	  ongerept	  landschap	  naar	  de	  meren.	  Dit	  gebied	  	  
diende	  ook	  als	  locatie	  voor	  de	  verfilming	  van	  de	  Lord	  of	  the	  Rings-‐trilogie.	  
	  
Dag	  19:	  Queenstown	  -	  Rail	  Trail	  (Omakau	  of	  Lauder)	  (autorit	  4	  uur,	  265	  km)	  
Rijd	  via	  Cromwell	  naar	  Omakau	  of	  Lauder.	  Parkeer	  uw	  auto	  op	  een	  van	  de	  parkeerplaatsen	  dicht	  
bij	  de	  Rail	  Trail	  in	  Omakau	  of	  Lauder.	  Na	  terugkomst	  van	  het	  fietsen	  over	  de	  Rail	  Trail	  keert	  u	  
terug	  naar	  uw	  accommodatie.	  
	  
Dag	  20:	  Omakau	  of	  Lauder	  -	  Twizel	  (autorit	  2,5	  uur,	  195	  km)	  
Rijd	  terug	  naar	  Cromwell,	  over	  de	  Lindis	  Pass	  en	  Omarama	  naar	  Twizel.	  
	  
Pukaki	  Flats	  is	  een	  beschermd	  gebied	  1,5	  km	  ten	  noorden	  van	  Twizel.	  Het	  is	  een	  zeer	  vlak	  gebied	  
met	  grasland	  en	  geweldige	  uitzichten.	  U	  kunt	  hier	  een	  fietstocht	  van	  zo’n	  1-‐2	  uur	  maken.	  
	  
Dag	  21:	  Twizel	  (fietstocht	  Twizel	  22-38	  km,	  moeilijkheidsgraad	  2-3,	  aurorit	  4	  uur,	  250	  
km)	  
‘s	  Ochtends	  kunt	  u	  een	  fietstocht	  maken	  over	  de	  Dusky	  Trail	  tussen	  Lake	  Pukaki	  en	  Lake	  Ohau.	  
De	  tocht	  is	  eenvoudig	  en	  het	  landschap	  is	  spectaculair.	  	  
	  
Zeg	  Goodbye	  tegen	  de	  Alpen	  met	  een	  prachtige	  rondvlucht	  vanuit	  Tekapo	  over	  de	  meren	  en	  
gletsjers.	  Of	  rijdt	  naar	  de	  top	  van	  Mount	  John,	  in	  de	  buurt	  van	  Tekapo	  en	  geniet	  van	  het	  
adembenemende	  uitzicht.	  U	  blijft	  langs	  de	  uitlopers	  rijden	  van	  Mount	  Hutt,	  waar	  u	  overnacht.	  
Uw	  gastheer	  kan	  u	  informatie	  geven	  over	  de	  MTB	  tracks	  in	  dit	  gebied.	  De	  meer	  ambitieuze	  
fietsers	  kunnen	  hun	  vaardigheden	  testen	  op	  de	  Mt	  Hutt	  Trails,	  in	  de	  buurt	  van	  het	  ski-‐gebied	  
(moeilijkheidsgraad	  4).	  
	  
Dag	  22:	  Twizel	  -	  (Mount	  Cook)	  -	  Tekapo	  (autorit	  1	  (2)	  uur,	  56	  km	  (125	  km))	  
Fietstochten	  
Tekapo	  Lilybank	  Road,	  30	  km	  
Fiets	  langs	  de	  oostelijke	  oever	  van	  Lake	  Tekapo	  en	  geniet	  van	  het	  prachtige	  landschap.	  
	  
Tekapo	  Hydro	  Canal,	  27	  km,	  enkele	  reis	  
Fiets	  over	  een	  van	  de	  beste	  fietspaden	  van	  het	  Zuidereiland,	  van	  Tekapo	  naar	  Lake	  Pukaki.	  
	  
Simons	  Hill	  Conservation	  Area,	  14	  km	  
De	  rit	  start	  bij	  een	  bewegwijzerde	  parkeerplaats	  en	  voert	  langs	  een	  openbare	  weg	  naar	  Simons	  
Hill	  Conservation	  Area.	  
	  
Dag	  23:	  Tekapo	  -	  Christchurch	  (autorit	  2	  uur,	  125	  km)	  
U	  rijdt	  langs	  de	  uitlopers	  en	  eindeloze	  brede	  Canterbury	  Plains	  naar	  de	  Garden	  City,	  
Christchurch.	  Maak	  een	  wandeling	  door	  Hagley	  Park	  en	  langs	  de	  Avon	  rivier.	  Geniet	  van	  de	  vele	  
cafés	  en	  restaurants	  en	  profiteer	  van	  een	  laatste	  kans	  om	  souvenirs	  te	  kopen	  van	  Aotearoa.	  
Vandaag	  brengt	  u,	  indien	  van	  toepassing,	  uw	  huurfietsen	  terug.	  
	  
Dag	  24:	  Christchurch	  
U	  levert	  uw	  huurauto	  in	  op	  de	  luchthaven	  of	  in	  de	  stad.	  
	  



Moeilijkheidsgraden	  voor	  fietsers	  
1	  Beginner	  -‐	  Vrij	  vlak,	  breed	  en	  gladde	  wegen.	  
2	  Easy	  -‐	  Voornamelijk	  vlak,	  met	  enkele	  lichte	  klimmetjes	  op	  gladde	  wegen.	  
3	  Middelmatig	  -‐	  Meer	  uitdagender,	  steiler	  op	  een	  losse	  ondergrond.	  
4	  Advanced	  -‐	  Een	  mengsel	  van	  steile	  beklimmingen,	  los	  wegdek	  en	  obstakels.	  Voor	  de	  ervaren	  
fietser	  met	  een	  goede	  conditie.	  
5	  Experts	  -‐	  Technisch	  uitdagend,	  langdurige	  steile	  beklimmingen.	  Alleen	  voor	  ervaren	  fietsers.	  
6	  Extreme	  -‐	  Extreme	  steile	  stukken	  met	  grote	  drop-‐offs	  en	  onvermijdelijke	  obstakels.	  Kunnen	  
bestaan	  uit	  sprongen.	  Alleen	  voor	  de	  absolute	  free-‐ride	  specialisten.	  


