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"EEN REIS IS ALS EEN MENS OP ZICH,
GEEN TWEE ZIJN HETZELFDE"
- John Steinbeck -

JORDANIË

NIEUW-ZEELAND
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SLOVENIË

TURKIJE

IJSLAND

is een touroperator die zich

In deze brochure vindt u een overzicht van onze

specifiek richt op mountainbikereizen wereldwijd.

mountainbiketochten. De meeste van deze tochten

TRAVEL TO BIKE is in de eerste plaats het verhaal

zijn voor iedereen met een normale fysieke conditie

van mensen. Lokale gidsen die geloven in de

haalbaar. Voor het merendeel van de moutainbike

fantastische troeven van hun land waardoor ze voor

pistes heb je geen zware technische vaardigheden

hun gemeenschap een betere toekomst creëren.

nodig. We verzorgen ook programma’s op maat

We zijn 10 jaar terug gestart in Marokko en hebben

waarbij we zo goed mogelijk aan de verwachtingen

stelselmatig ons aanbod uitgebreid (Mali, Nepal, Kenia,

proberen te beantwoorden.

Vietnam, Ethiopië, Turkije, Zuid-Afrika). Momenteel
staat de teller op 22 landen in 5 continenten. We

TRAVEL TO BIKE organiseert ook actieve rondreizen

organiseren zowel individuele als groepsreizen.

voor de “niet fietsende partner”. We organiseren
voor hen actieve rondreizen die (eventueel) aansluiten

TRAVEL TO BIKE staat niet alleen voor mountain-

op de programma’s van de partner die fietst.

biken op unieke bestemmingen maar ook voor het
ontdekken van nieuwe culturen en het ontmoeten

U

van lokale mensen. We bieden u fietstochten

voorwaarden bekijken op www.traveltobike.be.

kunt

de

dagprogramma's,

langs onbetreden paden en kiezen voor originele
overnachtingsmogelijkheden.
TRAVEL TO BIKE werkt bijna uitsluitend met

Veel reisplezier !

lokale organisatoren om zo de lokale economie

Dirk D’Hulster & Manu Donck

ook

daadwerkelijk

te

steunen.

Deze

prijzen

en

reis-

OUR CONCEPT

TRAVEL TO BIKE

lokale

touroperators zijn specialist in de organisatie van
mountainbiketochten in hun land. Ze kennen dan ook
de routes door en door.
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NIEUW-ZEELAND
15 dagen I The South Island mtb tour
pagina 13

NEPAL
11 dagen I The yak and yeti mtb tour
pagina 9

KYRGYZSTAN

VIETNAM
12 dagen I The Far East mtb Tour

EUROPA
ITALIË
Sicilië
7 dagen I The Palermo to Etna mtb tour
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VIETNAM
Zuid Vietnam
12 dagen I The mekong delta mtb tour
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KYRGYZSTAN
9 dagen I The Yurt mtb tour
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KYRGYZSTAN
14 dagen I The Nomadic mtb tour

ITALIË
7 dagen I The cultural mtb tour

BHUTAN
12 dagen I The mystery tour

TURKIJE
Cappadocië
8 dagen I The tuf-tough mtb tour

JORDANIË
9 dagen I The Pearls of Jordany mtb tour

TURKIJE
Cappadocië
8 dagen I The cave and canyon tour
TURKIJE
8 dagen I The Kackar mtb tour
pagina 6
SLOVENIË
8 dagen I The Istria mtb tour
IJSLAND
8 dagen I The Golden Circle mtb tour
pagina 5
KROATIË
8 dagen I The mountain to sea mtb tour
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ETHIOPIË

AZIË

PATAGONIË

OCEANIË

AMERIKA
CANADA
10 dagen I The Icefield Parkway mtb tour

MYANMAR
10 dagen I The Mandalay mtb tour
THAILAND
8 dagen I The Mae Kok River mtb tour

AFRIKA
MAROKKO
10 dagen I De valleien van het zuiden
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MAROKKO
10 dagen I Djebel Bani en de goudkleurige
zandduinen
ETHIOPIË
10 dagen I The Simien moutains mtb tour
pagina 11
ETHIOPIË
14 dagen I The Hidden 8th wonder
of the World mtb tour
KENIA
9 dagen I The Mount Kenia mtb tour

COSTA RICA
7 dagen I The Forest, Volcanoes
& beach mtb tour

TANZANIA
13 dagen I The Kilimanjaro &
Ngorongoro krater mtb tour

PERU
11 dagen I The Cordillera Blanca mtb tour
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MADAGASKAR
12 dagen I The Paradise mtb tour

ARGENTINIË
Patagonië
17 dagen I The End of the World mtb tour
pagina 14

REIZEN MET
ZIJN EEN
SELECTIE VAN ONS AANBOD DIE
TE ZIEN ZIJN IN DEZE BROCHURE.

MADAGASKAR
14 dagen I The Zebu mtb tour
ZUID - AFRIKA
13 dagen I The wild cost mtb tour

BEKIJK ONS VOLLEDIGE AANBOD
OP WWW.TRAVELTOBIKE.BE

THE GOLDEN CIRCLE
MTB TOUR

FORMULES
1 Individuele reis (min. 4 pers.)
2 Groepsreis (min. 4 pers.)
06/07/15 - 13/07/15
17/08/15 - 24/08/15

een relaxe mountainbiketour in een decor van geisers,
gletsjers, watervallen, lava en vulkanen

8 dagen

eigen fiets
of huren

167 km

1/5

2/5

comfortabel

technisch
eenvoudig

normale
conditie

We mountainbiken gedurende 6 dagen over één van de meest
populaire routes van Zuid-IJsland. Vanuit Reykjavik gaat het
naar de archeologische vikingsite van de Mosfellsdalur vallei.
We verkennen het historisch belangrijke Thingvellir nationaal
park, gelegen aan de rand van Almannagja, die IJsland verder uit
elkaar drijft. We brengen een bezoek aan de gouden watervallen
van Gullfoss. We genieten van thermische baden en maken een
gletsjerwandeling. We sluiten af met een culinair seafood festijn
in de Blue Lagoon.

IJSLAND

mei tot en
met september

3/5

PRIJZEN, PRAKTISCHE & GEDETAILLEERDE INFO
OP WWW.TRAVELTOBIKE.BE
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THE KACKAR
MTB TOUR

FORMULES
1 Individuele reis (min. 4 pers.)
2 Groepsreis (min. 6 pers.)
11/07/15 - 19/07/15
08/08/15 - 16/08/15

uitdagende mountainbiketocht in een onbetreden berglandschap
met onderdompeling in “the way of life” van de lokale bevolking

TURKIJE

juli en
augustus

9 dagen

eigen fiets
of huren

De

337 km

mountainbiketocht

door

3/5

2/5

4/5

comfortabel

basistechniek
vereist

zeer goede
conditie

het

Kackargebergte

is

een

uitzonderlijke ervaring. Je wordt ondergedompeld in een mix van
ontzettend vriendelijke bergbewoners, granieten en besneeuwde
bergpieken en gletsjermeren, inheemse dieren, vogels en bloemen.
Uitdagende en steile beklimmingen naar bergpassen van meer dan
3000 meter. We verblijven bij de lokale bevolking en bezoeken
wondermooie Armeense en Georgische kerken en kloosters. Er
volgt – zoveel als mogelijk – een minibus waardoor jezelf bepaalt
hoeveel je rijdt. Optioneel zijn er technische singletracks mogelijk.
Deze mountainbiketour is een fantastische mengeling van
indrukwekkende panorama’s, culturele bezienswaardigheden en
een uitdagend fietsprogramma. Je krijgt echt inzicht hoe de lokale
bevolking leeft en hun tradities in ere houdt.

PRIJZEN, PRAKTISCHE & GEDETAILLEERDE INFO
OP WWW.TRAVELTOBIKE.BE
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THE PALERMO TO
ETNA MTB TOUR

FORMULES
1 Individuele reis (min. 6 pers.)
2 Groepsreis (min. 6 pers.)
31/05/15 - 06/06/15
20/09/15 - 26/09/15

een pittige mountainbiketocht met aandacht voor de loKale
Siciliaanse cultuur door het heuvelachtige binnenland van Sicilië

7 dagen

eigen fiets
of huren,
e- mountainbike
mogelijk

417 km

1/5

3/5

comfortabel

technisch
eenvoudig

goede
conditie

Tijdens deze 7 daagse mountainbiketocht zien we het echte
Sicilië met adembenemende panorama’s, het mooie binnenland
en de levendige Siciliaanse cultuur. Vanuit Palermo rijden we het
bergachtige binnenland in. We mountainbiken door de Sicani-, de
Madonie- en de Nebrodi bergketens. Via Randozzo rijden we Etna
(Europa’s hoogste vulkaan) op. We eindigen onze coast to coast
mountainbiketocht in Catania.

SICILIË

mei, juni,
september, oktober

3/5

PRIJZEN, PRAKTISCHE & GEDETAILLEERDE INFO
OP WWW.TRAVELTOBIKE.BE
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THE YURT
MTB TOUR

FORMULES
1 Individuele reis (min. 2 pers.)
2 Groepsreis (min. 7 pers.)
04/07/2015 - 17/07/2015
22/08/2015 -04/09/2015

een avontuurlijke mountainbiketocht voor sportieve mountainbikers die
onbetreden paden verkennen met veel contact met de lokale bevolking

KIRGIZSTAN

juni tot en met
september

14 dagen

eigen fiets
of huren

590 km

2/5

1/5

4/5

eenvoudig,
basic

technisch
eenvoudig

zeer goede
conditie

Kirgizstan wordt ook “Het Zwitserland van centraal Azië” genoemd
omwille van zijn ongerepte natuur met hoge bergkammen en
uitgestrekte dalen. Het toerisme staat er nog in zijn kinderschoenen
en mountainbiken is er nog een unieke belevenis. Een deel
van de route die we volgen behoort tot de top 5 van mooiste
mountainbikeroutes

ter

wereld.

Tijdens

deze

12

daagse

mountainbiketour vertrekken we vanuit de hoofdstad Bishkek
richting het Issyk-kol meer. We fietsen langs diepe canyons en
over hoge bergpassen van het Tien-Shan gebergte. We krijgen
panoramische zichten op het Son Kol meer en moutainbiken
daarna naar de Tolokvallei. Via de zijderoute en de Kichi Karakujur
rivier keren we terug naar Bishkek. We leren de cultuur van deze
nomaden in hun joerten kennen. We leren hoe een tamme adelaar
jaagt en gaan paardrijden in de ongerepte natuuur.
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PRIJZEN, PRAKTISCHE & GEDETAILLEERDE INFO
OP WWW.TRAVELTOBIKE.BE

YAK AND YETI
MTB TOUR

FORMULES
1 Individuele reis (min. 4 pers.)
2 Groepsreis (min. 8 pers.)
02/04/15 - 11/04/15
15/10/15 - 24/10/15

een uitdagende mountainbiketocht in een schitterend decor
met een rafting en bezoek aan het Chitwan National park

10 dagen

eigen fiets
of huren

330 km

1/5

4/5

lodges en
hotels

technisch
eenvoudig,
veel bergop

zeer goede
conditie

Tijdens deze 6-daagse mountainbiketocht doorkruisen we de
Kathmanduvallei met zijn prachtige tempels en pagodes en we
krijgen fantastische zichten op de Himalaya (Annapurna, Langtang,
Everest). Tijdens een spetterende rafting maken we kennis met
de rapids van de Trisulirivier. We brengen een bezoek aan het
Chitwan National Park. Vanuit de Nepalese laagvlakte klimmen
we via een schitterende route naar Daman (2455m). We hebben

NEPAL

maart, april, mei
september, oktober,
november

2/5

er een schitterend uitzicht op de Himalaya. De laatste dag fietsen
we in een uniek Nepalees decor Kathmandu tegemoet.

PRIJZEN, PRAKTISCHE & GEDETAILLEERDE INFO
OP WWW.TRAVELTOBIKE.BE
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THE MEKONG
DELTA MTB TOUR

FORMULES
1 Individuele reis (min. 4 pers.)
2 Groepsreis (min. 6 pers.)
04/04/15 - 15/04/15
19/12/15 - 30/12/15

een schitterende mountainbiketocht langs en op
de oevers van de Mekongdelta

VIETNAM

december tot
en met mei

12 dagen

eigen fiets

460 km

3/5

1/5

3/5

comfortabel

technisch
eenvoudig

goede
conditie

De Mekongdelta of de negendraken rivierdelta (39.000 km2) is de
regio in Zuidwest-Vietnam waar de Mekong rivier via een web van
kanalen uitmondt in de Zuidoost-Aziatische zee. Dit is de rijstschuur
van Vietnam. We mountainbiken er tussen rijstvelden, palmbomen
en mangroven. We komen er in direct contact met de bevolking en
de lokale Vietnamese cultuur. We zien er hoe het leven langs en op
het water en de kanalen zich ontwikkelt. We bezoeken drijvende
markten en visboerderijen. We bezoeken Khmerdorpen, we varen
met een sapan op de Co Chien rivier en fietsen over talloze houten
bruggen.

PRIJZEN, PRAKTISCHE & GEDETAILLEERDE INFO
OP WWW.TRAVELTOBIKE.BE
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THE SIMIEN
MOUNTAINS MTB TOUR

FORMULES
1 Individuele reis (min. 4 pers.)
2 Groepsreis (min. 9 pers.)
13/03/15 - 23/03/15
19/11/15 - 29/11/15

een top mountainbiketocht over de mooiste
mountainbikepistes in Noord-Ethiopië

11 dagen

eigen fiets

470 km

1/5

4/5

eenvoudig
basic

technisch
eenvoudig

zeer goede
conditie

Deze mountainbiketocht start in Addis Abeba en gaat in
noordelijke richting over een continu heuvelachtig parcours via
een schitterende piste naar het Tana meer met zijn Ethiopisch
orthodoxe kloosters. We mountainbiken naar de Blauwe Nijl
watervallen bij Tississat en reizen verder via Bahir Dar naar het
historische Gonder (het Camelot van Afrika, op het kruispunt
van 3 karavaanroutes). We fietsen door adembenemende
landschappen richting hoogste pieken (4620 m) van het Semien
Mountain National Park (werelderfgoed en behoort tot de top
van mooiste berglandschappen in Afrika).

We eindigen onze

ETHIOPIË

oktober tot en
met maart

2/5

mountainbiketocht in Debark en vliegen via Gonder terug naar
Addis Abeba.

PRIJZEN, PRAKTISCHE & GEDETAILLEERDE INFO
OP WWW.TRAVELTOBIKE.BE
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DE VALLEIEN VAN
HET ZUIDEN

FORMULES
1 Individuele reis (min. 4 pers.)
2 Groepsreis (min. 4 pers.)
10/04/15 - 19/04/15
18/09/15 - 27/09/15

Avontuurlijke mountainbiketour doorheen de
mooiste valleien van Zuid-Marokko

MAROKKO

april tot en met
oktober

10 dagen

eigen fiets
of huren

350 km

2/5

1/5

3/5

kamperen op
unieke locaties

technisch
eenvoudig

goede
conditie

Tijdens deze 7-daagse mountainbiketocht in de valleien van
Zuid-Marokko (Draa, Todhgra en Dades) geniet u van een
uitzonderlijke verscheidenheid aan landschappen, bevolkingen
en culturen. U maakt kennis met Zagora - toegangspoort tot de
Sahara. U doorkruist talloze berberdorpen, woestijnplateaus en
palmboomplantages. U beklimt tijdens deze mountainbiketocht 3
cols (o.a. Tizi N'Tfilalt en Tizi N'Tanghaline (2600m)). U rijdt tussen
verschillende canyons in de valleien van de Draa, Todhgra en
Dades.

PRIJZEN, PRAKTISCHE & GEDETAILLEERDE INFO
OP WWW.TRAVELTOBIKE.BE
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THE SOUTH ISLAND
MAGICAL MTB TOUR

FORMULES
1 Individuele reis (min. 6 pers.)
2 Groepsreis (min. 10 pers.)
14/11/15 - 28/11/15

een spectaculaire mountainbiketocht met wondermooie panorama’s
over de beste mountainbikeroutes die Nieuw-Zeeland te bieden heeft

15 dagen

eigen fiets
of huren

600 km

2/5

4/5

comfortabel

basistechniek
vereist

zeer goede
conditie

Deze mountainbiketocht leidt ons langs de mooiste panorama’s
van de westkust van het Zuidereiland. Vanuit Christchurch
mountainbiken

we

via

prachtige

mountainbiketrails

naar

het Craigieburnwoud en verder naar de Arthur Pass. We
mountainbiken naar de afgelegen Charming Creek Walkway via
de Ngakawau canyon. We verkennen spectaculaire single tracks
langs de westkust. We nemen een duik in de warmwaterbronnen
van Hammer Springs. We volgen de Whardale route met doorsteek
van rivieren en rijden zo richting Queenstown.

PRIJZEN, PRAKTISCHE & GEDETAILLEERDE INFO
OP WWW.TRAVELTOBIKE.BE

NIEUW-ZEELAND

november tot
en met april

3/5
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THE END OF THE
WORLD MTB TOUR

FORMULES
1 Individuele reis (min. 8 pers.)
2 Groepsreis (min. 8 pers.)
05/02/2016 - 21/02/2016

Een “once in a lifetime” mountainbiketocht door de mooiste
landschappen van Zuid-Patagonië en Vuurland

PATAGONIË

november
t.e.m. maart

14

17 dagen

eigen fiets

1000 km

2/5

1/5

4/5

eenvoudig,
basic

technisch
eenvoudig

zeer goede
conditie

Tijdens deze mountainbiketocht fietsen we in een prachtig maar
winderig décor van Glacier National Park in Argentinië tot het
Zuidelijkste punt van het Amerikaanse continent. We steken per
boot de Straat van Magellaan over naar Vuurland. We fietsen er naar
Ushuaia “Stad op het einde van de wereld”. We fietsen gedurende
14 dagen door Unesco-werelderfgoed erkende landschappen van
Zuid-Patagonië en Vuurland met gletsjers, pinguïns, bergmeren,
steppen, reusachtige wouden.

PRIJZEN, PRAKTISCHE & GEDETAILLEERDE INFO
OP WWW.TRAVELTOBIKE.BE

THE CORDILLERA
BLANCA MTB TOUR

FORMULES
1 Individuele reis (min. 2 pers.)
2 Groepsreis (min. 6 pers.)
17/07/2015 - 27/07/2015
07/08/2015 - 17/08/2015

adembenemende mountainbiketocht op
grote hoogte in een uniek berglandschap

11 dagen

eigen fiets
of huren

217 km

1/5

3/5

comfortabel

technisch
eenvoudig

goede
conditie

Tijdens deze 7-daagse mountainbiketocht doorkruist u de
Cordillera Blancabergketen in de Andes. De Cordillera Blanca is
iets meer dan 180 km lang en omvat 33 bergtoppen van meer dan
6000m hoog. We biken er vanuit de “Quebradas” (smalle valleien)
naar hoge pieken. De hoogste berg van Peru (Huascaran (6768m))
ligt ook in de Cordillera Blanca. We fietsen doorheen het Cordillera

PERU

april t.e.m.
november

3/5

Negra en Blanca National Park. We fietsen kleine afstanden maar
op grote hoogte in een adembenemend bergdecor.

PRIJZEN, PRAKTISCHE & GEDETAILLEERDE INFO
OP WWW.TRAVELTOBIKE.BE
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MEET THE LOCALS

FEEL NATURE
DISCOVER NEW PLACES

BIKEPOWER

ACACIALAAN 24 I 8470 GISTEL I BELGIUM
T 0477 30 22 77 I INFO@TRAVELTOBIKE.BE

