BEGELEIDE FIETSREIZEN OP VERRE BESTEMMINGEN

- 2020 -

Waarom een fietsvakantie?
Beleef meer land op een actieve en gezonde manier
Trager dan met de auto sneller dan te voet
Reis op uw persoonlijk tempo
Memorabele ontmoetingen met lokale bevolking

Waarom FLY and BiKE?
Veiligheid staat voorop
Meer dan 15 jaar ervaring met eigen productieteam
Persoonlijke service en maatwerk
Steeds volgwagen en goede westerse huurfietsen
100 % Belgisch bedrijf
Omdat we een passie hebben voor onze job!

FLY and BiKE organiseert 3 soorten fietsvakanties:
Nederlandstalig
begeleide groepsreizen

Engelstalig
begeleide groepsreizen

Individueel
begeleide reizen

vertrek in groep
vanuit België

meerdere vertrekdata

mét volgwagen en
lokale fietsbegeleider

reizen gaan door
vanaf 2-5 fietsers,
maximaal 16

gemiddeld 10 fietsers,
maximaal 16

dagelijks vertrek mogelijk
u bepaalt nog meer het fietstempo

internationaal gezelschap
u ontmoet mensen van
over de hele wereld

vertrekvergadering
vóór de reis

programma kan aangepast
worden aan uw wensen
stel zelf uw groepje samen en
geniet van gereduceerde tarieven

Marokko
p. 24

Cuba
p. 12

Mexico
p. 14

Peru

p. 16
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COLOFON: FLY and BiKE travel bvba sedert 2005

Verantwoordelijke uitgever: Michielsen Ilse - Albrecht Dürerlaan 10, 9030 Mariakerke - Gent

FLY and BiKE komt naar u toe!
Voor groepjes vanaf 4 personen komen we graag bij
u langs om onze manier van reizen aan de hand van
beeldmateriaal voor te stellen. Contacteer ons voor
een afspraak en we bekijken samen een geschikte
datum en plaats. Laat u prikkelen door onze verhalen.
Wij zijn op 15 en 16 februari ook aanwezig op de
Fiets- en Wandelbeurs te Gent
en op 15 maart op de
Reismarkt te Brugge.

Oezbekistan
p. 26

Mongolië
p. 30

Turkije

Bhutan

p. 52

p. 28

Jordanië

Laos

p. 53

p. 35

Vietnam
p. 43

India
p. 32

Myanmar
p. 38

Cambodia
p. 46

Thailand
Sri Lanka
Kenia-Tanzania

p. 40

p. 34

p. 20

Indonesië
p. 36

Madagaskar
p. 18

Zuid-Afrika - Noord
p. 22

Zuid-Afrika - Zuid
p. 23

Realisatie: Kliek Creatieve Communicatie - www.kliek.be

Reiskalender
p. 6 - 7

Praktische vragen
p. 8 - 10

Kan met E-bike
Nederlandstalig begeleide groepsreizen
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KALENDER 2020 - 2021

JANUARI		
Zuid Thailand

41

12.01 > 22.01

Noord Thailand en Noord Laos

50

12.01 > 25.01

Myanmar

39

12.01 > 25.01

Saigon naar Bangkok

48

12.01 > 28.01

Bangkok naar Angkor Wat

47

13.01 > 19.01

Bangkok naar Chiang Mai

40

18.01 > 01.02

Cuba

12

19.01 > 27.01

Zuid Cambodia en Thailand

46

19.01 > 30.01

Sri Lanka

34

19.01 > 01.02

Saigon naar Bangkok

48

20.01 > 31.01

Zuid-Afrika Zuid

23

FEBRUARI		

PAG

02.02 > 09.02

Zuid Laos

35

02.02 > 12.02

Noord Thailand en Noord Laos

50

02.02 > 13.02

Sri Lanka

34

03.02 > 14.02

Zuid-Afrika Zuid

23

09.02 > 18.02

Vietnam Centraal

44

09.02 > 19.02

Zuid Thailand

41

09.02 > 21.02

India Kerala

32

09.02 > 22.02

Myanmar

39

09.02 > 22.02

Saigon naar Bangkok

48

09.02 > 22.02

Noord Vietnam en Noord Laos

49

16.02 > 22.02

Bangkok naar Angkor Wat

47

16.02 > 29.02

Saigon naar Hanoi

43

17.02 > 23.02

Bangkok naar Chiang Mai

40

17.02 > 28.02

Zuid-Afrika Zuid

23

19.02 > 26.02

Jordanië

53

23.02 > 02.03

Zuid Cambodia en Thailand

46

23.02 > 07.03

Saigon naar Bangkok

48

MAART		
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PAG

05.01 > 15.01

PAG

01.03 > 14.03

Noord Vietnam en Noord Laos

49

04.03 > 11.03

Jordanië

53

06.03 > 22.03

Myanmar

38

07.03 > 21.03

Cuba

12

07.03 > 22.03

Madagaskar

18

08.03 > 14.03

Bangkok naar Angkor Wat

47

08.03 > 15.03

Marokko

24

08.03 > 20.03

Zuid-Afrika Noord

22

08.03 > 20.03

India Kerala

32

08.03 > 21.03

Myanmar

39

09.03 > 15.03

Bangkok naar Chiang Mai

40

09.03 > 20.03

Zuid-Afrika Zuid

23

15.03 > 24.03

Vietnam Centraal

44

15.03 > 25.03

Zuid Thailand

41

15.03 > 26.03

Sri Lanka

34

16.03 > 22.03

Vietnam Hue naar Hoi An

45

19.03 > 03.04

Madagaskar

18

23.03 > 03.04

Zuid-Afrika Zuid

23

27.03 > 12.04

India Rajasthan

33

APRIL		
04.04 > 18.04
Cuba
04.04 > 19.04
Madagaskar
05.04 > 12.04
Marokko
05.04 > 14.04
Vietnam Centraal
05.04 > 16.04
Sri Lanka
05.04 > 17.04
Zuid-Afrika Noord
13.04 > 19.04
Bangkok naar Chiang Mai
15.04 > 22.04
Jordanië
20.04 > 26.04
Vietnam Hue naar Hoi An
23.04 > 08.05
Madagaskar

PAG
12
18
24
44
34
22
40
53
45
18

MEI		
02.05 > 10.05
Turkije Cappadocië
03.05 > 16.05
Saigon naar Bangkok
04.05 > 15.05
Peru
05.05 > 21.05
Bhutan
06.05 > 13.05
Jordanië
10.05 > 16.05
Bangkok naar Angkor Wat
10.05 > 19.05
Vietnam Centraal
10.05 > 23.05
Oezbekistan
10.05 > 23.05
Myanmar
12.05 > 27.05
Madagaskar
18.05 > 24.05
Vietnam Hue naar Hoi An
23.05 > 31.05
Turkije Cappadocië
24.05 > 03.06
Noord Thailand en Noord Laos
28.05 > 12.06
Madagaskar

PAG
52
48
16
28
53
47
44
26
39
18
45
52
50
18

JUNI		
04.06 > 17.06
Mongolië
06.06 > 21.06
Madagaskar
07.06 > 14.06
Marokko
07.06 > 13.06
Bangkok naar Angkor Wat
07.06 > 20.06
Saigon naar Bangkok
14.06 > 22.06
Zuid Cambodia en Thailand
15.06 > 21.06
Vietnam Hue naar Hoi An
15.06 > 30.06
Kenia en Tanzania
16.06 > 01.07
Madagaskar
25.06 > 10.07
Madagaskar
28.06 > 07.07
Vietnam Centraal
28.06 > 11.07
Saigon naar Bangkok

PAG
30
18
24
47
48
46
45
20
18
18
44
48

JULI		
04.07 > 19.07
Madagaskar
04.07 > 19.07
Kenia en Tanzania
12.07 > 18.07
Bangkok naar Angkor Wat
12.07 > 25.07
Myanmar
12.07 > 25.07
Saigon naar Hanoi
13.07 > 19.07
Bangkok naar Chiang Mai
14.07 > 29.07
Madagaskar
19.07 > 27.07
Zuid Cambodia en Thailand
19.07 > 02.08
Zuid-Afrika Noord
20.07 > 26.07
Vietnam Hue naar Hoi An
23.07 > 07.08
Madagaskar
23.07 > 07.08
Kenia en Tanzania

PAG
18
20
47
39
43
40
18
46
22
45
18
20

Sri Lanka
Mongolië
Saigon naar Bangkok

34
30
48

AUGUSTUS		
01.08 > 16.08
Madagaskar
04.08 > 16.08
Zuid-Afrika Noord
09.08 > 22.08
Myanmar
11.08 > 26.08
Madagaskar
11.08 > 26.08
Kenia en Tanzania
17.08 > 23.08
Vietnam Hue naar Hoi An
17.08 > 28.08
Peru
23.08 > 05.09
Saigon naar Bangkok
27.08 > 11.09
Madagaskar
30.08 > 14.09
Kenia en Tanzania

PAG
18
22
39
18
20
45
16
48
18
20

SEPTEMBER		
05.09 > 13.09
Turkije Cappadocië
05.09 > 20.09
Madagaskar
06.09 > 12.09
Bangkok naar Angkor Wat
06.09 > 13.09
Marokko
06.09 > 18.09
Zuid-Afrika Noord
06.09 > 18.09
India Kerala
06.09 > 19.09
Saigon naar Hanoi
06.09 > 19.09
Noord Vietnam en Noord Laos
07.09 > 13.09
Bangkok naar Chiang Mai
13.09 > 21.09
Zuid Cambodia en Thailand
13.09 > 22.09
Vietnam Centraal
13.09 > 26.09
Myanmar
15.09 > 30.09
Madagaskar
16.09 > 23.09
Jordanië
20.09 > 01.10
Sri Lanka
24.09 > 09.10
Madagaskar
27.09 > 10.10
Saigon naar Bangkok

PAG
52
18
47
24
22
32
43
49
40
46
44
39
18
53
34
18
48

OKTOBER		
02.10 > 15.10
Oezbekistan
03.10 > 11.10
Turkije Cappadocië
03.10 > 18.10
Madagaskar
04.10 > 11.10
Marokko
04.10 > 15.10
Sri Lanka
04.10 > 16.10
Zuid-Afrika Noord
04.10 > 17.10
Noord Vietnam en Noord Laos
11.10 > 17.10
Bangkok naar Angkor Wat
11.10 > 20.10
Vietnam Centraal
11.10 > 21.10
Zuid Thailand
11.10 > 21.10
Noord Thailand en Noord Laos
11.10 > 24.10
Myanmar
12.10 > 18.10
Bangkok naar Chiang Mai
13.10 > 26.10
Saigon naar Hanoi
13.10 > 28.10
Madagaskar
16.10 > 01.11
India Rajasthan
17.10 > 31.10
Cuba
18.10 > 26.10
Zuid Cambodia en Thailand
18.10 > 30.10
Zuid-Afrika Noord

PAG
26
52
18
24
34
22
49
47
44
41
50
39
40
43
18
33
12
46
22

21.10 > 28.10
22.10 > 06.11
23.10 > 05.11
25.10 > 07.11
26.10 > 06.11
31.10 > 15.11

Jordanië
Madagaskar
Bhutan
Saigon naar Bangkok
Zuid-Afrika Zuid
Madagaskar

53
18
28
48
23
18

NOVEMBER		
01.11 > 11.11
Zuid Thailand
01.11 > 14.11
Saigon naar Bangkok
05.11 > 20.11
Madagaskar
08.11 > 14.11
Bangkok naar Angkor Wat
08.11 > 15.11
Zuid Laos
08.11 > 18.11
Noord Thailand en Noord Laos
08.11 > 19.11
Sri Lanka
08.11 > 20.11
India Kerala
08.11 > 21.11
Myanmar
09.11 > 15.11
Bangkok naar Chiang Mai
09.11 > 20.11
Zuid-Afrika Zuid
14.11 > 28.11
Cuba
14.11 > 29.11
Madagaskar
18.11 > 25.11
Jordanië
20.11 > 06.12
Myanmar
21.11 > 08.12
Mexico
22.11 > 05.12
Saigon naar Hanoi
22.11 > 05.12
Saigon naar Bangkok
23.11 > 04.12
Zuid-Afrika Zuid
29.11 > 11.12
India Kerala

PAG
41
48
18
47
35
50
34
32
39
40
23
12
18
53
38
14
43
48
23
32

DECEMBER		
06.12 > 13.12
Zuid Laos
13.12 > 22.12
Vietnam Centraal
13.12 > 23.12
Noord Thailand en Noord Laos
13.12 > 24.12
Sri Lanka
13.12 > 26.12
Myanmar
13.12 > 26.12
Saigon naar Bangkok
13.12 > 26.12
Noord Vietnam en Noord Laos
14.12 > 20.12
Bangkok naar Chiang Mai
19.12 > 02.01
Cuba
20.12 > 26.12
Bangkok naar Angkor Wat
20.12 > 27.12
Zuid Laos
20.12 > 28.12
Zuid Cambodia en Thailand
20.12 > 30.12
Zuid Thailand
21.12 > 27.12
Vietnam Hue naar Hoi An
21.12 > 01.01.21
Zuid-Afrika Zuid
23.12 > 30.12
Jordanië

PAG
35
44
50
34
39
48
49
40
12
47
35
46
41
45
23
53

REPETITIEVE		
Elke maandag
(4 dagen / 3 nachten) Noord Thailand
Elke dinsdag
(4 dagen / 3 nachten) Centraal Thailand

PAG

KALENDER 2020 - 2021

26.07 > 06.08
26.07 > 08.08
26.07 > 08.08

42
42

LEGENDE			
Nederlandstalige groepsreis
Alle andere reizen zijn internationaal/engelstalig.
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VRAGEN

WAT?
FLY and BiKE organiseert drie soorten fietsvakanties: Nederlandstalige groepsreizen, internationale groepsreizen en individueel begeleide reizen. Naast het u bezorgen van een onvergetelijke vakantie, zijn respect
voor de lokale bevolking én de omgeving voor ons belangrijke aandachtspunten.

WIE?
Onze reizen zijn toegankelijk voor iedereen die graag fietst. We houden de dagafstanden bewust kort en
de volgwagen stopt, naar wens van de reizigers, elke 15-20 kilometer om te voorzien in drank en snacks.
De vermelde fietsafstanden
zijn een indicatie! U bepaalt zelf in overleg met de fietsgids hoeveel u wenst
te fietsen. Fietsen buiten Europa is vaak intenser dan fietsen kortbij. Wij begeleiden u graag in dit avontuur
en vragen enkel een beetje gezonde flexibiliteit en humor.

HOE?
AFSPRAAK Wij verkiezen tijd te maken voor uw reisdromen en werken daarom uitsluitend op afspraak.
Dit kan indien gewenst buiten de kantooruren. Contacteer ons op 09/226 23 54 of op info@flyandbike.be.
HUURFIETSEN FLY and BiKE voorziet op alle bestemmingen stevige en degelijke fietsen met de nodige
versnellingen. Het type fiets is aangepast aan de lokale omstandigheden en de staat van de wegen. Zowel
bij de groepsreizen als bij de individuele reizen is er technische assistentie. Wij hechten meer belang aan de
degelijkheid van de fietsen dan aan een blits uitzicht met veel toeters en bellen.
VEILIGHEID Veiligheid is een belangrijk punt en daarom is het dragen van een fietshelm verplicht voor de
deelnemers aan onze groepsreizen. Zowel de verkeersomstandigheden als de staat van de wegen zijn anders dan u gewend bent thuis. Contacteer ons gerust wanneer u niet over een helm beschikt.
HOTELS FLY and BiKE verkiest te verblijven in kleine, sfeervolle hotels. Elke kamer heeft eigen douche en
toilet. Vaak hebben deze hotels een bijzondere ligging, regelmatig vindt u er een zwembad en steeds voorzien ze een lekker en gezond ontbijt.
IDEALE FIETSDAG U vertrekt na een vroeg ontbijt, wanneer het nog niet te warm is. U fietst onder begeleiding
een drietal uur, met de nodige (foto)stops aan marktjes, dorpen, lokale drankgelegenheden, tempels, enz. De
lunch geniet u in een proper, plaatselijk restaurant tussen de ‘locals’. Na het middagmaal plannen we nog
enkele bezoeken voor u in de volgwagen stapt. Het laatste stuk tot aan het hotel neemt u terug de fiets.
MOEILIJKHEIDSGRAAD Per bestemming staat een korte beschrijving van de moeilijkheidsgraad van de reis.
Bij twijfel, contacteer ons! U heeft steeds de assistentie van een comfortabele volgwagen. Dit geeft u de
kans langere afstanden af te leggen en u kan er ook voor kiezen eens een stukje niet te fietsen.
REISBESCHRIJVING U vindt van elke reis een uitgebreide reisbeschrijving op de website of via kantoor. Is
deze informatie nog niet voldoende, geef ons dan een seintje. We laten een reisleider met u contact opnemen.
AANGEPASTE PROGRAMMA’S OF VERLENGINGEN Al onze reizen zijn te combineren en/of te verlengen.
Contacteer ons voor de beste prijs. Er bestaan echter evenveel programma’s als er reizigers zijn! Graag
helpen we u in het samenstellen van uw droomreis. Stuur een e-mail met uw wensen of maak een afspraak
op kantoor. Samen bekijken we dan de voor u meest geschikte bestemming en route.
STEL ZELF UW GROEPJE SAMEN Stel zelf uw groepje samen en geniet zo van de voordelen van een gereduceerd groepstarief. U bepaalt de vertrekdatum.
OPTIE U kan geheel vrijblijvend een optie nemen op onze reizen gedurende 10 dagen, tot 6 weken vóór vertrek.
VERZEKERING Bij FLY and BiKE is het afsluiten van een goede reisverzekering noodzakelijk om deel te kunnen nemen aan een fietsreis. U bent vanzelfsprekend niet verplicht deze via ons af te sluiten.
FLY and BiKE werkt samen met Allianz Global Assistance.
Een annulatieverzekering alleen komt op 6,3 % van de reissom.
Een volledige reis- en persoonsbijstand komt op € 7 per persoon per dag.
Contacteer ons vrijblijvend voor onze interessante jaarformules.
RESERVATIE Zowel telefonisch, per e-mail als via onze website kan u een reservatie aanvragen. Wij
bezorgen u per kerende een bestelbon samen met een uitnodiging om het voorschot te betalen. Zodra
we de betaling van het voorschot hebben ontvangen, en één ondertekend exemplaar van de bestelbon,
is de reservatie definitief.
VLAAMSE SOLIDARITEIT REISGELDEN FLY and BiKE is lid van het VVR en de Vlaamse Solidariteit Reisgelden. In geval van financieel onvermogen van de reisorganisator, zullen alle gestorte bedragen u integraal
worden terugbetaald.
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VERENIGING VAN VLAAMSE REISBUREAUS FLY and BiKE is verzekerd tegen financieel onvermogen en
heeft een verzekering Professionele Aansprakelijkheid Reisbureaus via de groepspolis van de VVR bij Amlin
Insurance SE, Koning Albert ll-laan 37, 1030 Brussel (www.amlin.com)
FLY and BiKE erkent de bevoegdheid en de algemene voorwaarden van de Geschillencommissie Reizen.

VRAGEN

GROEPSREIZEN

INDIVIDUELE REIZEN

KLEINE GROEPEN
Onze groepen bestaan gemiddeld uit 10 reizigers. We beperken bewust het
aantal deelnemers om de impact op de omgeving zo minimaal mogelijk te
houden.

DAGELIJKSE VERTREKKEN
Bij de meeste van onze individuele bestemmingen kan u dagelijks vertrekken. Hou wel rekening met het klimatogram dat u vindt bij de betrokken reis.

EENPERSOONSKAMER
Bij onze groepsreizen is er met uitzondering van Cuba en Zuid-Afrika,
geen toeslag voor reizigers alleen. Wie alleen reist, deelt een kamer met
één of twee alleenreizende reisgenoten van hetzelfde geslacht. Wilt u
verzekerd zijn van een éénpersoonskamer, kan dit aangevraagd worden
mits betaling van de éénpersoonstoeslag.
VOLGWAGEN
Er gaat steeds een volgwagen mee voor de technische assistentie én
als bezemwagen voor de vermoeide fietsers. In overleg met de reizigers,
staat deze wagen elke 15-20 kilometer te wachten om de fietsers te
voorzien van drank en kleine snacks. Deze wagen staat ook in voor het
bagagetransport en wordt gebruikt als transfermiddel door de drukkere
en minder interessante gebieden.
NEDERLANDSTALIGE GROEPEN
De Nederlandstalige begeleiders staan in voor het goede verloop van de
reis en regelen al de praktische zaken ter plaatse. Zij zorgen voor een
fijne groepsdynamiek in samenwerking met de plaatselijke medewerkers. Het zijn geen gidsen maar ze vertalen waar nodig en delen met u
graag de vele ervaringen die ze hebben in het betrokken land.
INTERNATIONALE GROEPEN
Deze groepen zijn samengesteld uit mensen van over de hele wereld.
De voertaal tijdens deze reizen is Engels. Een aangename manier om
vrienden te maken wereldwijd!
VERTREKVERGADERING
Een paar weken vóór vertrek organiseren we voor de Nederlandstalige
groepen een vertrekvergadering waar u de laatste informatie ontvangt
en kan kennismaken met uw reisleider en medereizigers.

VOLGWAGEN
Ook bij de individuele reizen gaat er steeds een volgwagen mee. Deze wagen vervoert de bagage, overbrugt samen met u de langere afstanden en
zorgt voor assistentie onderweg.
FIETSBEGELEIDER
Ook bij de individuele reizen wordt u begeleid door een persoonlijke fietsgids. Zij kennen de kleine, verkeersarme wegen, spreken de lokale taal en
dragen bij tot uw comfort. Zij zijn hét contactmiddel met de plaatselijke bevolking. Als u zonder begeleider reist, is het vaak moeilijk de mooiste fietswegen te vinden aangezien de plaatselijke bevolking niet steeds de Engelse
taal machtig is en zij vaak ook niet gewend zijn op onze wegenkaarten te
kijken. FLY and BiKE wenst niet te werken met uitgeschreven routeboekjes,
aangezien dit de flexibiliteit van de reis voor een groot stuk aan banden legt.
Samen met de lokale gids kan u het land intenser beleven.
VROEG BOEKEN
Hoe vroeger u boekt, hoe goedkoper u vliegt! FLY and BiKE heeft contracten
met de grootste luchtvaartmaatschappijen en zal u graag, in combinatie
met de fietsreis, een vluchtvoorstel adviseren.
AANPASSINGEN
Op eenvoudig verzoek kunnen we de programma’s en/of de voorgestelde
hotels aanpassen. Het spreekt echter voor zich dat de zorgvuldig uitgewerkte fietsroutes de keuze in hotels kunnen beperken. U kan ons ook contacteren voor een eventuele verlenging van uw reis, al dan niet aan het strand.
ALLEENREIZENDEN
Vaak krijgen we de vraag, ik ben alleenreizende en wil graag inschrijven voor
een reis waar niet alleen koppels voor ingeschreven zijn. Contacteer ons gerust, we bekijken samen met u de mogelijkheden om aan te sluiten bij een
reisgezelschap.
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FAQ

VEELGESTELDE VRAGEN
KAN IK EEN EIGEN FIETS MEENEMEN?
FLY and BiKE voorziet op alle bestemmingen degelijke fietsen, aangepast
aan uw lichaamslengte én aan het type reis. Verkiest u vooralsnog uw eigen
fiets mee te nemen, dan wordt de huurfiets in mindering gebracht. FLY and
BiKE wenst echter geen verantwoordelijkheid te nemen, in het meenemen
van een eigen fiets. Wij vragen dan ook zelf uw vliegtuigticket te regelen
indien u uw eigen fiets wenst mee te nemen. Het spreekt voor zich, dat wij
u hierbij assisteren.

MOEILIJKHEIDSGRAAD?
Het beschrijven van een moeilijkheidsgraad is niet vanzelfsprekend. De
zwaarte van een fietsdag is afhankelijk van heel wat factoren. Uw algemene
fysieke conditie, de weersomstandigheden en dus ook de reisperiode, uw
algemene fietservaring, het lokale eten en drinken … te veel om in de brochure te beschrijven. Bij twijfel, contacteer ons! We overlopen samen met u
de verschillende factoren en keuzemogelijkheden.

VANAF WELKE LEEFTIJD MOGEN KINDEREN MEE?
Individueel reizen kan met kinderen, van zodra de kinderen de reis fysiek
aankunnen. Dat kan u als ouder best inschatten. Jonger dan 12 jaar ervaren
wij persoonlijk vanwege verschillende redenen als té jong. Voor de groepsreizen is de minimumleeftijd 18 jaar.

PASPOORT EN VISUM?
Voor onze reizen heeft u een internationaal paspoort (verschillend van uw
identiteitskaart) nodig dat nog 6 maanden geldig moet zijn na terugkeer. Dit
paspoort dient u aan te vragen bij uw gemeentebestuur. Voor een aantal
reizen heeft u ook een visum nodig. Wij zullen u graag assisteren bij de
aanvraag van dit visum.

WAAROM ZIJN DE REIZEN VAN FLY AND BIKE EERDER DUUR?
De logistiek van onze reizen is groot. Naast goede huurfietsen, hotels, lekker en voldoende eten, een volgwagen voor de technische assistentie heeft
u ook het gezelschap van een fietsgids en begeleiders die de reis mee in
goede banen leiden. U vergoedt deze mensen met een correct loon, betaalt
hun maaltijden én overnachtingen. Het beperkt aantal reizigers per afreis
zorgt ervoor dat deze kosten per persoon eerder hoog liggen. Wij verkiezen
tevreden reizigers én begeleiders.
FLY and BiKE is afhankelijk van de wisselkoersen en hanteert de actuele
wisselkoers bij het opmaken van de brochure.
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Bij het opmaken van de brochure stond de euro behoorlijk zwak. Interessant
voor de export, nadelig voor onze prijzen. Als de euro in de loop van 2020
terug sterker wordt, passen we met plezier de prijzen aan.

ZIJN ER NOG ANDERE REIZEN DAN DE REIZEN IN DE BROCHURE?
Absoluut. Contacteer ons indien uw droombestemming niet staat beschreven
in onze brochure.

WAAROM FIETST ER STEEDS EEN FIETSGIDS MEE EN KUNNEN
WE DE FIETSROUTES NIET OP PAPIER ONTVANGEN?
De routes die we volgen over kleine wegen, tussen rijstvelden, door dorpjes
zonder echte straten, zijn niet te beschrijven op papier. ‘Sla rechtsaf aan
de palmboom’ … volgend jaar is de palmboom misschien omgekapt …
Een fietsgids past zich aan, aan de snel evoluerende lokale omstandigheden
en is hét contactmiddel tussen u en de plaatselijke bevolking. Tenzij op vraag
van de reizigers zelf, vergezelt de fietsgids u enkel tijdens het fietsen. Niet
vooraf en niet nadien. Ook tijdens de maaltijden zoekt de fietsgids graag
zijn collega’s/vrienden op.

HOE KIES IK DE REIS DIE BEST BIJ ME PAST?
Indien u gebonden bent aan een bepaalde reisperiode, adviseren we graag te
kijken naar de reiskalender op pagina 6 en 7. Ook indien u individueel verkiest
te reizen, is de kalender een goede indicatie van dé ideale reisperiode voor
dat bepaald land. Bent u flexibel in reisdatum dan bekijken wij graag samen
met u welke extra accenten u graag legt in uw reisdroom. Cultuur, sportief,
contact met de lokale bevolking, meer luxe ….
Elke reis heeft zijn specifieke kenmerken. In de brochure vindt u een beknopte
omschrijving van deze verschillende accenten.

WAT SOORT ACCOMMODATIE MOGEN WE VERWACHTEN?
Behalve de reis door Kenia-Tanzania (hotel-kampeerreis), Mongolië (ger
kampen) en uitzonderlijk hier en en daar één of twee kampeerovernachtingen, zijn onze reizen gebaseerd op basis van goede hotels.
Bij alle accommodaties vinden wij minimaal een persoonlijke badkamer,
een goede locatie en een lekkere traditionele keuken belangrijk, evenals
hygiëne, een aangename sfeer, veiligheid en bovenal een juiste prijs/
kwaliteit verhouding.
In de reisbeschrijving die u vindt op de website of die u eenvoudig kan aanvragen op kantoor, staan de gebruikte hotels vermeld. Zijn bepaalde hotels
volzet, dan wordt een gelijkwaardig of beter hotel voorzien.

>

>AMERIKA
cuba I mexico I peru

AMERIKA CUBA
Cuba en bicicleta. Jaarlijks bezoeken
miljoenen mensen dit mooie eiland
gekend vanwege zijn unieke sfeer en
parelwitte stranden. Cuba heeft echter veel meer te bieden dan het klassieke massatoerisme. Ook in Cuba
wordt het verkeer drukker, maar we
blijven nieuwe rustige wegen ontdekken. Een aangename temperatuur in
combinatie met weinig verkeer vormen
de ideale cocktail om het land te ontdekken per fiets! U beleeft avonturen
die u zeker ontgaan wanneer u reist
per wagen of bus. Met onze nieuwe
route én kleinschalige verblijfplaatsen
ontdekt u nog het echte Cuba. Laat u
verrassen, hoe het ook anders kan!

Voor u geschikt?
Cuba verandert snel. Een goede reden om nu naar Cuba te reizen. We
hebben onze route én overnachtingsplaatsen zo aangepast dat u optimaal
kan genieten van het nog authentieke
Cuba. De bevolking is globaal gezien
eerder arm en we vinden er bijna
geen winkels zoals in andere landen.
Met dit gegeven dient u rekening te
houden. Reizen door Cuba vraagt behoorlijk wat flexibiliteit en wijzigingen
tot net vóór vertrek gebeuren. Maar,
Cuba is Cuba. Een bijzonder land om
te beleven!

Moeilijkheidsgraad?
Het grootste deel van het fietstraject gaat over geasfalteerde wegen,
echter regelmatig in slechte staat.
We durven met trots zeggen dat we
beschikken over de beste huurfietsen
in Cuba. De meeste dagen fietst u
door heuvelachtig terrein maar er zijn
geen echt grote beklimmingen en de
volgwagen is steeds in de buurt om
de eventueel vermoeide fietsers te
assisteren.
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Uitgebreid dossier op
www.flyandbike.be
of 09 226 23 54

Cuba

Internationale groepsreis of individuele reis
15 dagen - Havana naar Havana

Dag 1 en 2 Bij aankomst wordt u afgehaald en naar het hotel in Miramar, een buitenwijk van Havana
gebracht. Havana is met zijn 2 miljoen inwoners de grootste stad van de Caraïben. Oude gevels in de
steigers worden afgewisseld met nieuwe constructies die als paddenstoelen uit de grond reizen. We
verblijven twee nachten in een hotel met zwembad in de diplomatenwijk Miramar. De volgende dag
testen we de fietsen en vertrekken op stadsverkenning. We fietsen door de verschillende wijken via de
Plaza de la Revolucion, door Vedado naar het Capitolio Nacional. Over de Paseo de Marti (het Prado)
rijden we naar het Plaza de Armas waar we ter hoogte van het oude treinstation de fietsen achter laten
en de oude stad verder verkennen te voet. Na een lekkere lunch in een lokaal restaurant fietsen we in
de late namiddag via de Malécon boulevard terug naar het hotel.
34 km
Dag 3 Na een vroeg ontbijt nemen we de volgwagen naar de buitenwijken van Mariel, een 50 km van
Havana. Hier stappen we op de fiets en rijden via een rustige weg richting Las Terrazas, een ecologisch
project opgericht in de jaren ’70 en door de Unesco uitgeroepen tot biosfeerreservaat. Vrij snel fietsen
we op en neer op een zéér afgelegen secundaire weg. Het wegdek is erg slecht met putten en stukken
volledig opgebroken asfalt, maar de machtige zichten en mooie, landelijke omgeving doen dit snel vergeten. Door het milde klimaat, de hoge vochtigheidsgraad en de regelmatige regenval staat het gebied
bekend als ‘de regenboog van Cuba’. We verkennen uitgebreid het unieke project. Na de lunch bezoeken
we de warmwaterbronnen aan de Rio San Juan en kan u zich wagen aan een death ride boven en over
de glinsterende meren.
40 km
Dag 4 We nemen kort de volgwagen naar Soroa en beginnen te fietsen door het dorp, richting de
autostrade. Eénmaal over de brede en wat verlaten nationale weg nemen we de erg rustige carretera
central. Door het licht heuvelachtig landschap fietsen we van dorpje naar dorpje met als bestemming
het ingeslapen dorp San Diego de los Baños. Hier toegekomen plannen we het middagmaal en nemen
nadien de volgwagen naar Piñar del Rio, de hoofdstad van de Cubaanse sigarenindustrie.
Max. 78 km
Dag 5 en 6 Deze dag staat alles in het teken van de tabaksindustrie. We fietsen via San Juan naar de
Vega Robaina tabaksplantage, één van de gekendste tabaksboeren uit Cuba, bewierookt met de naam
‘the Godfather of Cuban tobacco’. Na een uitgebreid bezoek aan de tabaksvelden fietsen we naar de La
Gaubina boerderij waar we aanschuiven voor een typische Cubaanse maaltijd. Later op de dag nemen
we de volgwagen naar het plattelandsdorp Viñales. De volgende dag staat een prachtige fietstocht
door het unieke decor van de groen begroeide mogotes naar het paradijselijke strand van Cayo Jutias
op het programma. Na een middag genieten aan het strand nemen we ’s avonds de volgwagen terug
naar Viñales.
48 en 56 km
Dag 7 en 8 Vandaag wacht ons een eerder lange transfer naar Santa Clara. Onderweg houden we
regelmatig halt om wat meer uitleg te krijgen over het dagelijkse leven van de Cubanen. Dag 8 verkennen we ’s ochtends de historisch stad met onder meer een bezoek aan het mausoleum van Che voor
we met de volgwagen naar het nationale park Topes de Collantes rijden. Bij aankomst maken we een
mooie wandeling door het ongerepte tropische bos met wel 100 verschillende soorten varens en 40
soorten orchideeën. Na een verfrissende duik in het verkoelende water van een waterval rijden we in
een half uurtje naar Trinidad waar we twee nachten verblijven bij een gastgezin.
Dag 9 In de ochtendkoelte fietsen we naar Playa Ancon, het populaire strand van Trinidad gelegen op
een landtong 10 km buiten de stad. Na een aangename zwemstop rijden we via de mooie vissersplaats

CUBA AMERIKA

Havana
Cayo
Jutias
Piñar
del Rio

La Boca terug naar de kleurrijke binnenstad. In de namiddag verkennen we dit gezellige stadje. We
wandelen langs prachtige in pastelkleuren geschilderde huizen, bedekt met originele terracottapannen en verdwalen in de kleine met kasseistenen bedekte steegjes. 's Avonds is een bezoek aan de
Casa de la Trova en Musica zeker aan te bevelen. Gezeten op de trappen van het plein aanschouwt
u onder het genot van een drankje het lokale nachtleven. Met plezier zal men u de danspassen van
de salsa aanleren.
26 km
Dag 10 Met schitterende zichten op de Caraïbische Zee fietsen we licht op en neer richting Cienfuegos. Net voor we toekomen in de universiteitsstad stoppen we aan de uitgestrekte, prachtige
botanische tuinen. U vindt er niet minder dan 2000 verschillende plantensoorten, waaronder meer
dan 400 soorten orchideeën. Na een lunch in de tuin, rijden we door naar Cienfuegos, de parel van
het zuiden. Bij aankomst wandelen we door het Parque José Marti met het prachtige Teatro Tomas
Terry en brengen nog een bezoek aan de kathedraal.
66 km

Las Terrazas
Viñales

15 dagen
Havana naar
Havana

Matanzas
Playa Larga Santa
Clara
Cienfuegos
Trinidad

Internationale groepsreis
18 jan - 01 feb
07 maa - 21 maa
04 apr - 18 apr
17 okt - 31 okt
14 nov - 28 nov
19 dec - 02 jan 21
single kamer optie

€ 2450
€ 2450
€ 2450
€ 2450
€ 2450
€ 2450
*€ 360

*verplicht indien we geen
kamergenoot vinden

Dag 11 Deze ochtend nemen we kort de volgwagen naar Navarra waar de fietsdag begint met een
eerste traject naar Playa Giron. Na kennis te hebben gemaakt met een stukje geschiedenis vervolgen
we onze tocht langs de prachtige kust naar Caleta Buena. We genieten van het strand en nemen de
volgwagen via Varkensbaai naar Playa Larga.
71 km

Groepsgrootte
4 tot 18
Aantal fietskilometers
537 km
Aantal fietsdagen 6 volle, 4 halve

Dag 12 Na een korte transfer naar Jaguey Grande doorkruisen we per fiets het eiland naar het noorden.
We fietsen door citrus plantages en via Pedro Betancourt naar onze lunchstop in finca Coincidentia,
een charmante wat excentrieke organische boerderij. We genieten van een lekker en zeker ook gezond
middagmaal, geserveerd in ceramische borden, gemaakt door de boer zelf. Na deze lekker maaltijd
bezoeken we uitgebreid de boerderij en stappen we terug op de fiets. Deze fietsdag eindigt in de
havenstad Matanzas.
57 km

Individuele reis

Dag 13 ‘s Ochtends vertrekken we per fiets aan het hotel. Het eerste deel van de fietstocht kan het
wat drukker zijn tot we toekomen in het kleine stadje Ceiba Mocha. Hier wordt het wat klimmen door
de Picadura vallei met vanop
het plateau prachtige vergezichten over de azuurblauwe
zee in de verte. Er volgt een
mooie afdaling naar het bijzonder mooie strand van
Jibacoa, waar we halt houden
voor een middagje strand. ’s
Avonds transfer terug naar
Havana waar we twee nachten
verblijven in een mooi gastverblijf in het oude verkeersvrije
centrum.
62 km

Aantal reizigers
2
4
6
8
single kamer optie

Prijs/persoon
€ 3690
€ 2510
€ 2225
€ 2035
€ 360

Inbegrepen
transfers van en naar de luchthaven,
14 overnachtingen in kamer met ontbijt, 11 middag- en 3 avondmalen,
Engelstalige fietsgids, goede huurfiets met technische assistentie,
volgwagen met airco, alle uitstappen
en inkomgelden volgens programma,
water tijdens het fietsen, hoteltaksen
en garantiefonds.

Dag 14 en 15 Vrije dag in
Havana. Dag 15 maken we ’s
ochtends een laatste wandeling door het Oude Havana en
eindigt het programma met
een transfer naar de luchthaven.

Like us on Facebook

FLY and BiKE travel
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AMERIKA MEXICO

Mexico City

17 dagen
Mexico City naar
Villahermosa

Palenque
Nochixtlan
Tuxtla
Latuvi Gutiérrez
Oaxaca
San Cristobal de las Casas
Santa Maria del Tule
El Chiflon
Naja
Las Nubes

Viva Mexico Deconocido!
Hoe verrassend afwisselend kan een
land zijn? Laat u niet afschrikken door
de vele negatieve berichten over dit
bijzondere land. U vindt er een spectaculair gevarieerd landschap van
uitgestrekte bossen, jungle, cactuswoestijnen, felblauwe meren, tot klaterende watervallen. De inwoners maken
Mexico tot een geweldig land. De sterk
aanwezige indianencultuur is vreemd
en tegelijk zeer fascinerend. Door te
logeren in de projecten van het ecoturismo dragen we ons steentje bij tot
het behoud van de authenticiteit van dit
land. Met FLY and BiKE bezoekt u het
niet toeristische Mexico. Last but not
least, de Mexicaanse keuken is heerlijk.
Que padre!

Voor u geschikt?
Mexico is tegelijk heel toegankelijk en
hip als toch nog heel authentiek. De
natuur is overweldigend en zéér afwisselend. De inwoners maken Mexico
tot een geweldig land. Ze zijn zéér
autonoom en daardoor nog weinig
aangetast door de Westerse Wereld.
We verkennen de stad Mexico en de
minder bezochte staten Oaxaca en Chiapas. Het is geen klassieke reis door
Mexico maar vanzelfsprekend bezoeken
we ook de historische sites. De reis is
een combinatie van gezellige steden,
veel natuur, veel contact met de lokale
bevolking, afgewisseld met voldoende
cultuur, dit alles door een stuk minder
gekend Mexico!

Moeilijkheidsgraad?

14

Veel van het fietstraject gaat op en
neer en regelmatig worden we geconfronteerd met minder goede en oneffen ondergrond. Het is een reis voor
fietsers die niet bang zijn van af en toe
wat sportieve uitdaging. Steeds heeft u
echter de assistentie van de volgwagen.
De veiligheid in Mexico komt vaak negatief in de pers, maar we reizen in een
veilig gebied. De veiligheid van onze
reizigers is nog steeds onze eerste
prioriteit.

Mexico

Nederlandstalige groepsreis of individuele reis
16 dagen - Mexico City naar Villahermosa

Dag 1 Bij aankomst in Mexico - Stad worden we afgehaald en naar ons hotel in de bohemienwijk Condesa gebracht. De volgende dag verkennen we de verschillende buurten van de stad per fiets. Het lijkt
onwaarschijnlijk maar het fietsen in deze hippe stad is aangenaam en verrassend veilig.
20 km fietsen
Dag 2 Deze ochtend nemen we een transfer naar Nochixtlan, Bij aankomst worden we afgehaald door
de rest van het team en rijden samen naar Mixteca, de meest droge regio van Oaxaca. Ter hoogte
van een grintweg laden we de fietsen af en begint het echte fietsavontuur. We fietsen naar het kleine
koloniale dorp Santiago Apoala gelegen in de indrukwekkende vallei van de Sierra Mixteca . Als de
tijd het toelaat kunnen we bij aankomst in het dorp nog een wandeling maken langs de rivier naar
drie klaterende watervallen.
14 km fietsen
Dag 3 en 4 In de vroege ochtend maken we een wandeling door de kloof van Apoala. Hierna volgt
het ontbijt en maken we ons klaar voor de fietstocht. Vandaag fietsen we door het reservaat van de
biosfeer Tehuacan-Cuicatlan, in 1988 uitgeroepen tot beschermd natuurgebied. Op deze hoogte
(+2400 m) kan het fris en vochtig zijn maar vooral het begin van het fietstraject is wat sportiever
wat ervoor zorgt dat u de koelere temperatuur snel vergeet. We fietsen door een landbouwgebied
langs verschillende kleine dorpjes. Na een uurtje wordt de omgeving meer open en genieten we van
prachtige vergezichten over de velden vol cactussen. We dalen bijna 2000 meter in een erg dor en
warm landschap tussen de metershoge pieken van cactussen. Mexico zoals u het zich fantaseert.
Na het middagmaal in een lokaal restaurant volgt een transfer naar de stad Oaxaca, waar we twee
nachten verblijven in een mooi, goed gelegen, hotel. De dag nadien bezoeken we de historische site
van Monte Alban. Na dit bezoek aan de interessante site plannen we een fietstocht langs enkele
dorpjes door het landbouwgebied van de Centrale Vallei van Oaxaca. De namiddag is vrij om de stad
verder op eigen houtje te verkennen. Uw reisleider zal met enthousiasme advies geven over wat er
allemaal te doen valt en waar u ’s avonds lekker kan gaan eten.
53 en 24 km fietsen
Dag 5 Vandaag fietsen we door de prachtige Sierra Norte van Oaxaca, een uitgestrekt, bosrijk gebied
waar de lokale bevolking zich sterk heeft georganiseerd om het bio-divers gebied in stand te houden
met onder meer communautair ecotoerisme. We vertrekken op 3185 meter boven zeeniveau om
te eindigen in Latuvi, gelegen op 2200 meter hoogte. We fietsen door een bos vol sparren en dennenbomen en naarmate we dalen wordt de omgeving meer open en hebben we prachtige zichten op
de omliggende bergketen. We eindigen de fietstocht na een lange afdaling, bij de forellenkwekerij
van Juana, waar we worden verwelkomd met een heerlijk verse lunch. In de namiddag nemen we de
volgwagen naar onze gezellige cabañas met open haard in Latuvi.
22 km fietsen
Dag 6 We nemen kort de volgwagen tot net voor het bijna 600 meter hoger gelegen dorp Benito
Juarez, waar de fietstocht start. Vandaag fietsen we grotendeels over verharde zandwegen met
prachtige panoramische zichten over de vallei. We stoppen in het Zapoteken dorp Teotitlán del Valle,
befaamd omwille van zijn eeuwenoude tapijtenindustrie. We bezoeken er de weverij van Josefina en
haar familie. Na dit bezoek houden we even halt bij een mescal-fabriek en bekijken daar hoe ze dit
heerlijke cactussendrankje maken. De laatste 20 km van de dag fietsen we door de open vallei van
dorpje naar dorpje. Eindhalte van de dag is het dorp Santa María del Tule, bekend omwille van een
heel oude, reusachtige ahuehuete-boom die staat te schitteren op het Centrale Plein. In de namiddag nemen we de volgwagen terug naar de stad Oaxaca en ‘s avonds nemen we een comfortabele
nachtbus naar Tuxtla Gutiérrez.
41 km fietsen

MEXICO AMERIKA

Dag 7 en 8 Deze ochtend komen we toe in de staat Chiapas. Bij aankomst in Tuxtla Gutiérrez worden
we opgewacht door het nieuwe team. We rijden naar San Cristobal de las Casas en installeren ons
voor twee nachten in een goed gelegen, gezellig hotel. De volgende dag verkennen we de bijzonder
interessante Indiaanse omgeving van San Cristobal en houden halt bij twee Tzotzil dorpen. In San
Juan Chamula en Zinacantan maken we uitgebreid kennis met de fascinerende eeuwenoude Maya
tradities die hier nog steeds leven. ‘s Namiddags fietsen we terug naar San Cristobal en heeft u nog
voldoende tijd verder te genieten van deze gezellige stad.
35 km fietsen
Dag 9 en 10 We vertrekken vroeg in de ochtend aan het hotel en rijden met de volgwagen en de
fiets naar de watervallen van El Chiflon. We fietsen over zandwegen, door mais- en suikerrietvelden
en eindigen deze mooie fietsdag langs een smal kanaaltje met in de verte de machtige watervallen.
In de namiddag kan u hier zwemmen, een wandeltocht maken naar de verschillende watervallen
en de liefhebbers kunnen via een tokkelbaan terug naar het park glijden. Dag 10 verkennen we, na
een bezoek aan de weinig gekende archeologische site van Chincultic, de Meren van Montebello,
een bosrijk gebied met een 60-tal meren in verschillende tinten van azuurblauw tot smaragdgroen.
55 en 37 km fietsen
Dag 11 Na een kort stukje fietsen over een slingerende asfaltweg door naaldbossen gaat het landschap
over van donkergroen naar tropisch frisgroene jungle en bemerken we de eerste bananenbomen aan
de kant van de weg. We fietsen door kleine dorpjes en de omgeving wordt meer open. Toegekomen
in het dorp Rio Blanco stoppen we bij de lokale bakker gerund door vrouwen voor een eenvoudige,
lekkere lunch. Na dit middagmaal nemen we de volgwagen naar het gehucht Nuevo Huixtan. Er volgt
een sportieve maar erg mooie tocht naar de volgende overnachtingsplaats. De laatste 10 km vlakt
de route wat af en fietsen we langs de helder turquoise blauwe Santo Domingo rivier tot aan de
lodge. Deze is uniek gelegen aan de rand van de jungle naast de klaterende waterval van Las Nubes.
37 km fietsen
Dag 12 en 13 We beginnen de dag met een stukje fietsavontuur door de jungle van Lacandona aangemoedigd door het vrolijk getjilp van kleurrijke vogels. Nadien gaat het in een combi van asfalt- en
verharde zandwegen via Loma Bonita naar Rio Azul waar we de boot nemen naar het dorp Emiliano
Zapato. Van hier is het nog 5 km wandelen naar de paradijselijke lagune van Miramar, waar we één
nacht kamperen onder de prachtige sterrenhemel. De volgende dag nemen we in de namiddag de
volgwagen naar Naja, een Lacandondorp. De Lacandonen, de oorspronkelijke bewoners van Chiapas,
dragen lange witte tunieken van katoen en hebben lang zwart haar. Een fascinerend dorp met een
rijke geschiedenis.
32 km fietsen
Dag 14 en 15 De laatste fietstocht gaat door een landschap van maïsvelden, bananenplantages en
koffieplanten met in de verte schitterende zichten op de dichte jungle en het gebergte de Sierra de
los Cuchumatanes. Vrij snel komen we toe aan een riviertje waar we een drankstop houden en waar
u zich kan verfrissen in het zuivere water. De laatste 15 km van deze fietsreis zijn een prachtig, vlak
traject door de droge jungle over een goede zandweg. Het fietsen eindigt aan de watervallen van
Las Golondrinas waar ons te midden van de weelderige natuur een lekker middagmaal wacht. In de
namiddag rijden we naar Palenque en installeren ons voor twee nachten in een charmant hotel. De
volgende dag bezoeken we uitgebreid de site van Palenque.
60 km fietsen

Nederlandstalige
groepsreis
21 nov - 08 dec
single kamer optie

€ 3975
€ 475

Groepsgrootte
10 tot 12
Aantal fietskilometers
430 km
Aantal fietsdagen 8 volle, 4 halve
Internationale vluchten, luchthaventaksen bij vertrek, Nederlandstalige
begeleiding en vertrekvergadering
inbegrepen.

Individuele reis
Aantal reizigers
2
4
6
single kamer optie

Prijs/persoon
€ 3350
€ 3260
€ 3045
€ 475

Inbegrepen
transfers van en naar de luchthavens, 14 overnachtingen in kamer
met ontbijt,1 kampeernacht, nachtbus van Oaxaca naar San Cristobal,
14 middag- en 6 avondmalen, Engelstalige fietsgids, lokale gidsen,
goede huurfiets met technische assistentie, volgwagen met airco, alle
uitstappen en inkomgelden volgens
programma, snacks en water tijdens
het fietsen, hoteltaksen en garantiefonds.

Like us on Facebook

FLY and BiKE travel

Dag 16 Na het ontbijt rijden we naar de luchthaven van Villahermosa waar het programma eindigt.
Contacteer ons vrijblijvend voor
de individuele formule
Oaxaca (5 dagen/4 nachten) en
Chiapas (7 dagen/6 nachten).
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AMERIKA PERU

Aguas Calientes

Internationale groepsreis
04 mei - 15 mei
17 aug - 28 aug
single kamer optie

€ 2810
€ 2810
€ 565

Groepsgrootte
4 tot 10
Aantal fietskilometers
350 km
Aantal fietsdagen 5 volle, 3 halve

Ollantaytambo

Cuzco

12 dagen
Arequipa
naar Cuzco

Chivay
Arequipa

Puno

Inbegrepen
11 overnachtingen in kamer met ontbijt, 10 middag- en 6 avondmalen,
Engelstalige fietsgids, goede huurfiets met technische assistentie,
volgwagen met airco, alle uitstappen
en inkomgelden volgens programma,
snacks en water tijdens het fietsen,
hoteltaksen en garantiefonds.

Peru, de mix van natuurschoon en
culturele rijkdom. Peru is het land
van het indrukwekkende Andes
gebergte, de mysterieuze Inca-ruïnes,
de kleurrijke, traditioneel Indiaanse
bevolking en een heerlijke lokale
keuken. Door te reizen per fiets
beleeft u de spectaculaire natuur nog
zo veel meer!

Voor u geschikt?
Moeilijkheidsgraad?
Peru beleven per fiets is zowel gezien
de hoogte als de klimatologische omstandigheden geen vanzelfsprekende
keuze. Het is echter de ideale manier
om de weidse landschappen ten volle
te beleven. Het is zoveel meer genieten wanneer u dit landschap niet
alleen ziet maar ook echt voelt met
al uw zintuigen. Het is een fantastische reis voor zij die de hoogtepunten van Peru willen bezoeken op een
actieve manier. De reis is toegankelijk voor één ieder die graag fietst.
We dalen meer dan dat we stijgen
en de fietsafstanden zijn beperkt.
De belangrijkste factor tijdens deze
reis is de hoogte boven zeeniveau
waar een groot deel van deze reis
doorgaat. We bouwen dit rustig op
maar u dient er wel rekening mee te
houden. De periode waarin we reizen
is de droge zonnige periode maar ook
wel de frissere periode. Er zijn geen
technische vaardigheden op de fiets
vereist enkel wat sportiviteit en de
juiste instelling om te anticiperen aan
hoofdzakelijk de hoogte.

Peru

Internationale groepsreis
12 dagen - Arequipa naar Cuzco

Dag 1 en 2 De eerste twee dagen van de reis doen we het rustig aan om te wennen aan de hoogte
boven zeeniveau waarop Peru gelegen is. We maken twee eerder korte fietstochten in de buurt van
Arequipa en bezoeken in de namiddag de verschillende bezienswaardigheden van de ‘Witte Stad’.
Bezoek onder meer aan het klooster van Santa Catalina, de kathedraal en de openlucht markt San
Camillio.
20 en 20 km
Dag 3 en 4 Deze dagen staan volledig in het teken van de Colca Vallei. We rijden met de volgwagen
naar de op 4910 meter hoogte gelegen Patapampa Pas waar we overstappen op de fiets voor een spectaculaire afdaling naar Chivay. De fietstocht is adembenemend mooi door een landschap van groene
heuvels, bedekt met landbouwterrassen en kleine dorpjes. We bereiken over een goede asfaltbaan na
vele tientallen haarspeldbochten, het stadje Chivay. Hier verblijven we twee nachten in een prachtig
hotel met eigen thermale baden, mooi gelegen aan de rivier. De volgende dag bewonderen we vanop
een uitkijkpunt de immens grote condors (’s werelds grootste vliegende vogel) die door de thermiek
boven de kloof zweven. Nadien verkennen we per fiets uitgebreid de prachtige vallei langs beide oevers
van de kolkende rivier.
45 en 40 km
Dag 5 en 6 Er volgt ons een langere transfer die we onderbreken met twee afwisselende trajecten
op de fiets met als bestemming het Titicacameer, ’s werelds hoogst bevaarbare meer. De volgende
dag laten we de fiets aan de haak en maken een boottocht over het meer. Tegenwoordig zijn de Uros
eilanden een puur toeristische attractie, maar de rieteilanden bieden nog steeds een fascinerende kijk
op hoe een volk eeuwenlang op een bijzondere wijze heeft geleefd. Vervolgens varen we door naar het
schiereiland van Capachica waar we worden verwelkomd bij een lokaal gastgezin. Zij die nog voldoende
energie hebben, kunnen bij zonsondergang een wandeling maken naar een hoger gelegen gedeelte van
het schiereiland waar u een schitterend zicht heeft over het meer.
40 km
Dag 7 en 8 We fietsen over rustige wegen langs maïs- en quinoa velden over de Peruviaanse hoogvlakte
richting Juliaca waar we overstappen in de volgwagen. Ter hoogte van het merengebied van Sicuani nemen we terug de fiets en rijden via een aantal prachtig gelegen lagunes naar Cuzco, de oude hoofdstad
van het Incarijk. De volgende dag plannen we een rustdag in deze zéér aangename stad. De reisleider
zal met plezier suggesties doen om de stad te bezoeken.
50 km
Dag 9 Vandaag verkennen we per fiets de prachtige Heilige Vallei van de Inca’s. Fietsend door vallei
zal u ongetwijfeld genieten van de landschappen met de groene bergen, de snelstromende Urubamba
rivier en de met sneeuw bedekte bergtoppen. We stoppen onder meer in het dorpje Pisac en eindigen
deze mooie dag in Ollantaytambo waar u de kans heeft de archeologische site te bezoeken.
60 km
Dag 10 De laatste fietstocht van de reis is één lange afdaling van de Albra Malaga Pas naar het 2800
meter lager gelegen Santa Maria. Onderweg houden we regelmatig halt om te genieten van de schitterende
omgeving en vergezichten. Na het middagmaal nemen we de volgwagen naar het dorpje Santa Teresa en
vervolgens de trein naar Aguas Calientes, onze uitvalsbasis om Machu Picchu te bezoeken.
Max. 75 km
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Dag 11 en 12 Nog in de ochtenschemer verlaten we ons hotel en starten de wandeling naar Machu
Picchu. De zonsopgang boven de ruïnes is een absoluut hoogtepunt van de reis. Onder begeleiding van
een lokale gids bezoeken we de uitgebreide site. Nadien heeft u nog voldoende tijd om de site verder
te ontdekken op eigen tempo. Tegen het middagmaal gaan we terug naar Aguas Calientes en nemen
we de trein terug naar Cuzco. ’s Avonds spreken we af met de groep voor een lekker afscheidsmaal in
een gezellig restaurant in het centrum. De volgende dag eindigt het programma na het ontbijt.
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16 dagen
Antananarivo
naar Tulear

Vazaha Salut! Madagaskar, de rode
parel. Dé mix van Afrika en Azië overgoten met een vleugje Europese invloeden. Op dit eiland vindt u vanwege
de specifieke geografische ligging een
unieke fauna en flora. Niet alleen per
fiets, maar ook te voet verkennen we
dit uiterst originele land. We eindigen
dit avontuur in een mooi hotel aan het
paradijselijke strand van Ifaty.
De joie de vivre van de Malagash is fenomenaal. Vele mensen zijn straatarm,
maar ze maken er op hun manier het
beste van. Het is aangenaam vertoeven tussen de Malagash!

Voor u geschikt?
Het toerisme in Madagaskar heeft
lange tijd op een erg laag pitje gestaan met als gevolg dat u zich soms
een beetje pionier zal voelen. De gebruikte accommodaties zijn van de
betere categorie en het eten is verrassend lekker.
De couleur locale van deze reis is echter onvergetelijk en vindt u nergens
ter wereld! Laat u verleiden tot deze
minder evidente bestemming.

Moeilijkheidsgraad?
Er zijn weinig dagen met vlakke fietstrajecten, maar tijdens deze reis daalt
u meer dan dat u stijgt. Ervaring met
fietsen op oneffen ondergrond is een
pluspunt. Gedurende de hele reis
heeft u de assistentie van de volgwagen en regelmatig wordt het fietsen
afgewisseld door mooie wandelingen.

Madagaskar

Internationale groepsreis of individuele reis
16 dagen - Antananarivo naar Tulear

Dag 1 en 2 Bij aankomst in de hoofdstad Antananarivo, ook wel Tana genoemd, wordt u afgehaald
door het lokale team en naar een hotel in het centrum gebracht. De rest van de dag is vrij om de
stad op eigen houtje te verkennen. De volgende dag nemen we de volgwagen naar het op 1370 meter
hoogte gelegen Antsirabe. Aangekomen in Antsirabe testen we de fietsen en maken een eerste korte
fietstocht in de omgeving. Het straatbeeld in deze koloniale stad wordt gekleurd door de vele pousse
pousses, de Malagassische versie van de Indische riksja, een fietstaxi getrokken door mankracht. ’s
Avonds genieten we van een lekkere maaltijd in een lokaal restaurant.
16 km
Dag 3 Vandaag staat een indrukwekkende tocht door het zéér vruchtbare vulkanische gebied
rond Antsirabe op het programma. De fietsroute brengt ons eerst naar het mooie blauwe meer
Andraikiba, waar het wemelt van de kinderen die kleine souvenirs verkopen. Na dit meer wordt de
weg een stuk steiler en is de ondergrond in slechtere staat, maar ook hier heeft u de assistentie van
de volgwagen. We fietsen verder tot de diepe vulkaankrater van Tritriva, gekend van de vele legendes
en fady’s (taboes). In de namiddag kunnen de liefhebbers een bezoek brengen aan de thermische
baden, eventueel gevolgd door een massage.
60 km
Dag 4 We verlaten het koelere klimaat van Antsirabe en dalen af naar de stad Ambositra, het centrum
van de houtsnijwerkindustrie. De stad ligt middenin het gebied van de Zafamaniry stam en heeft
ongeveer 31.000 inwoners. De Zafamaniry stam staat bekend om hun mooie houtsnijwerk. Hier zijn
vrijwel alle huizen versierd met houten balkons en luiken in mooie kleuren. Het fietstraject gaat op
en neer, met drie wat pittigere beklimmingen, maar globaal gezien dalen we af door een landschap
van uitgestrekte rijstterrassen.
Max. 95 km
Dag 5 en 6 Na een eerder vroeg ontbijt bezoeken we het atelier van een lokale timmerman. Hier kunnen we wat nader kennismaken met deze bijzondere vorm van houtbewerking. Nadien rijden we met
de volgwagen naar het kleine dorp Camp Robin. Daar aangekomen ruilen we de wagen voor de fiets.
We fietsen over een verharde weg door een prachtige vallei naar Ambohimahasoa waar we een korte
drankstop houden. Nadien gaat het even op en neer over een asfaltweg om dan af te slaan op een
kleinere weg door dorpjes omgeven met mooie eucalyptusbossen naar de ingang van het Ranomafana
Nationaal Park. We eindigen deze fietsdag met een heerlijke afdaling door het regenwoud naar een
mooi hotel, waar we twee nachten verblijven. Ranomafana Nationaal Park bestaat uit een landschap
van bergrivieren, watervallen en granieten kloven omgeven door vochtig tropisch regenwoud waar
verschillende lemuur- (primaten) en tal van orchideeënsoorten voorkomen. Dag 6 laten we de fiets
aan de haak en maken een mooie wandeling in het park. Bij valavond plannen we nog een korte tocht
op zoek naar de vele nachtdieren, waaronder de muislemuur.
70 km
Dag 7 en 8 De volgende dagen verkennen we zowel per fiets als per volgwagen het gebied ten oosten van het park. We brengen onder meer een bezoek aan de enige theeplantage van het land en
overnachten in sfeervolle bungalows, gelegen aan de oevers van een klein meer. Vervolgens fietsen
we door een ruw, uitgestrekt landschap naar Ambalavao een erg mooi dorpje, waar we verblijven in
een eenvoudig hotel.
64 en 75 km
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Dag 9 en 10 We reizen verder naar het zuiden. De natuur verandert spectaculair van groene rijstvelden
naar uitgestrekte grasvlaktes met hierin overweldigende rotsformaties. Via de vallei van Tsaranoro
gaat het naar de bergketen van Andringitra, waar we twee nachten logeren in een prachtig gelegen
comfortabel kamp. Madagaskar wordt in twee gedeeld door een hoge bergrug met als middelpunt het

MADAGASKAR AFRIKA

Andringitra gebergte. De oostkant ervan is erg groen en nat onder invloed van de Indische Oceaan,
de westkant eerder droog en warm vanwege de winden die van Afrika komen. Op dag 10 maken we
een wandeling door het ruige landschap van het Andringita Nationaal Park. Deze trekking geeft een
prachtig beeld van de veelzijdigheid van het park. We vinden er granieten rotsblokken, natuurlijke
zwempoelen, endemische planten en kleurrijke korstmossen.
56 km
Dag 11 en 12 Na het ontbijt fietsen we over een verharde zandweg terug naar de hoofdbaan, plaatsen
de fietsen op de volgwagen en rijden naar Ihosy. Vervolgens gaat het via het Horombe plateau naar
Ranohira waar we overnachten in een mooie lodge. Dag 12 maken we ’s ochtends een fietstocht
door het Isalo Nationaal Park en in de namiddag een prachtige voettocht van de Isalo Kloof naar het
Lemuur Bos. Dit park is vooral populair door de spectaculaire natuur van geërodeerde zandstenen
formaties. We wandelen via een goede zandweg naar o.a. la piscine naturelle, een prachtig gelegen
natuurlijke zwempoel en naar de Canyon des Makis, een langgerekte, zéér steile kloof.
60 en 32 km
Dag 13 Na het ontbijt volgt een transfer van ca. twee uur naar de westkust. Toegekomen te Tulear,
genieten we, na een bezoek aan de stad met haven, van de uitnodigende zee-delicatessen in een klein
lokaal restaurantje. In de namiddag fietsen we over een verharde zandweg via kleine vissersdorpjes
naar Ifaty. De weg is in slechte staat maar we hebben heel de middag om de afstand te overbruggen.
In Ifaty logeren we drie nachten in een prachtig hotel gelegen aan het strand.
38 km
Dag 14 tot 16 Twee volle dagen genieten we van het hagelwitte strand van Ifaty. U kan er onder
meer heerlijk luieren en lange strandwandelingen maken langs de schitterende oceaan, kortom de
gelegenheid om de vele indrukken van de laatste twee weken te verwerken. Ook adviseren we een
verkenning van het Reniala Spiny Forest. Dit is een uniek stuk doornwoestijn, waar u baobab bomen
aantreft in alle vormen en formaten. De liefhebbers kunnen ook meevaren met de Vezo vissers en
op die manier een beetje van het lokale leven ervaren. Liggend in de grootste lagune van het eiland,
is Ifaty, beschermd door een enorm koraalrif, een ideale plek om te snorkelen en te duiken. Op dag
16 rijden we na het ontbijt terug naar Tulear waar de reis eindigt.

Internationale groepsreis
07 maa - 22 maa
19 maa - 03 apr
04 apr - 19 apr
23 apr - 08 mei
12 mei - 27 mei
28 mei - 12 jun
06 jun - 21 jun
16 jun - 01 jul
25 jun - 10 jul
04 jul - 19 jul
14 jul - 29 jul
23 jul - 07 aug
01 aug - 16 aug
11 aug - 26 aug
27 aug - 11 sep
05 sep - 20 sep
15 sep - 30 sep
24 sep - 09 okt
03 okt - 18 okt
13 okt - 28 okt
22 okt - 06 nov
31 okt - 15 nov
05 nov - 20 nov
14 nov - 29 nov
single kamer optie

€ 2550
€ 2550
€ 2550
€ 2550
€ 2550
€ 2550
€ 2550
€ 2550
€ 2550
€ 2550
€ 2550
€ 2550
€ 2550
€ 2550
€ 2550
€ 2550
€ 2550
€ 2550
€ 2550
€ 2550
€ 2550
€ 2550
€ 2550
€ 2550
€ 400

Groepsgrootte
2 tot 16
Aantal fietskilometers
566 km
Aantal fietsdagen 5 volle, 5 halve

Individuele reis
Aantal reizigers
2
4
6
single kamer optie

Prijs/persoon
3515
3090
2750
€ 400

Inbegrepen
transfers van en naar de luchthaven,
15 overnachtingen in kamer met ontbijt, 12 middag- en 12 avondmalen,
Engelstalige fietsgids, goede huurfiets met technische assistentie,
volgwagen met airco, alle uitstappen
en inkomgelden volgens programma,
snacks en water tijdens het fietsen,
hoteltaksen en garantiefonds.
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AFRIKA KENIA-TANZANIA

16 dagen
Nairobi naar
Dar es Salaam
Nairobi

Nairobo
Nationaal Park
Meer van
Amboseli Amboseli
Nationaal Park
Ngorongorokrater
Arusha
Mto Wa Mbo
Lushoto
Mkwaja Village
Bagamoyo
Dar es Salaam

Jambo! BBeleef het ultieme fietsavontuur in Kenia en Tanzania. De
combinatie fietsen en kamperen
maakt het mogelijk nog meer van de
klassiek bereisde paden af te wijken.
De reis wordt geleid door twee fietsbegeleiders en een kok/chauffeur.
Het contact met de plaatselijke bevolking is intens en onvergetelijk. De
fietsritten door de natuur zijn uniek.
Het slapen onder de Afrikaanse sterrenhemel doet u dromen van meer!

Voor u geschikt?
Deze reis is bijzonder geschikt voor zij
die een heel aparte beleving zoeken in
Afrika. De kampeerformule maakt het
mogelijk in een gebied te reizen, weinig bekend met toerisme. Het contact
met de lokale bevolking is nog ‘echt’,
de beleving van de natuur is intens. De
reisleiders verzorgen de maaltijden maar
een helpende hand wordt zeker gewaardeerd. Twee nachten slapen we in een
bush-camp met beperkte faciliteiten.
Wat we inruilen aan comfort wordt echter ruimschoots gecompenseerd door
een unieke ervaring, diep in Oost-Afrika.

Moeilijkheidsgraad?
Met uitzondering van een paar dagen,
is dit hoofdzakelijk een vlakke tot licht
heuvelachtige route. De hele reis wordt
begeleid door een volgwagen die ook
al het kook- en kampeermateriaal vervoert. 85 % van de fietsroute gaat over
verharde zandwegen waardoor mountainbikes aangewezen zijn. Hoewel het
geen technische route is vraagt de reis
wel wat sportiviteit gezien de vele dagen
fietsen en de vaak oneffen ondergrond.

Uitgebreid dossier op
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Kenia-Tanzania
Internationale groepsreis

16 dagen - Nairobi naar Dar es Salaam
Dag 1 Bij aankomst in Nairobi wordt u afgehaald en naar het hotel gebracht. Ontmoeting met de groep
en begeleiders gevolgd door een welkomstmaaltijd in een lokaal restaurant.
Dag 2 We beginnen de dag met een bezoek aan het Shedrick Elephant weeshuis. Nadien volgt een
korte transfer uit de hoofdstad en start het echte fietsavontuur met een mooie tocht door het platteland. We testen de fietsen en rijden vervolgens langs het Nairobi Nationaal Park naar een kleine
kampeerplaats. U kan gaan zwemmen bij de buren.
25 km
Dag 3 en 4 We verlaten voor even de bewoonde wereld en trekken verder per fiets naar het zuiden.
De komende dagen zullen we weinig toeristen ontmoeten. De eerste dag door Masai-land kamperen
we op het erf van een lokale familie. Bij het avondmaal vertelt de zoon ons meeslepende verhalen
over het leven van de Masai. De volgende morgen toont hij ons de manier hoe ze leven en maken we
een korte wandeling door de tuin. Met wat geluk ontmoeten we een eerste kudde giraffen. Na deze
memorabele overnachting en kennismaking trekken we verder met de fiets en rijden over vlakke, verharde zandwegen van Masai-dorp naar dorp. We eindigen deze schitterende dag, met een game-drive
in het Amboseli Nationaal Park, waar we ook overnachten.
Max. 82 en 35 km
Dag 5 De dag begint met een vroege ochtendsafari rond de imposante Kilimanjaro. Bij de eerste
zon, op de met eeuwige sneeuw bedekte top, gaan we op zoek naar de vele kuddes olifanten, zebra’s
en giraffen. We genieten van een picknick op Observation Hill en vertrekken nadien voor een unieke
fietstocht door het uitgedroogde meer van Amboseli. Kilometers aan een stuk fietsen we van de ene
fata morgana naar de andere. We overnachten in de buurt van een Masai-kraal (dorp), met een 30
meter hoge rots als afscheiding. Nieuwsgierige kinderen kijken van op de rots toe, hoe wij de tenten
opzetten en ’s avonds kijken wij van op diezelfde rots hoe het dorp beneden zich opmaakt voor de
nacht. Later bij het kampvuur komen een paar Masai-krijgers vertellen over hun avontuurlijke leven
in de uitgestrekte, Afrikaanse steppe.
20 km
Dag 6 Deze ochtend brengen we een uitgebreid bezoek aan de kraal. De verhalen die John, de zoon
van het stamhoofd Salomon, ons vertelt over het Masai leven zijn fascinerend. Na deze aparte ervaring
verlaten we de droge steppe en fietsen richting Tanzania. We passeren de grens en rijden vervolgens
met de volgwagen naar Arusha.
30 km
Dag 7 Vandaag fietsen we terug in de bewoonde wereld. Na een fietstocht op en neer, hoofdzakelijk
over asfalt, eindigen we de dag in het gezellige dorp Mto Wa Mbo. ’s Avonds bezoeken we de kleurrijke markt en gaan eten in één van de lokale restaurantjes.
Max. 105 km
Dag 8 We laten de fiets aan de haak en gaan een volledige dag op safari in de Ngorongoro-krater.
Deze krater is een uitgedoofde vulkaan van 2200 meter hoog. Nadat we 600 meter zijn afgedaald
bereiken we de bodem van de vulkaan, ook wel eens een natuurlijke tuin van Eden genoemd. De variatie aan landschappen en wild is indrukwekkend. In onze privé truck gaan we op zoek naar gnoes,
giraffen, buffels, zebra’s, leeuwen, hyena’s, olifanten, enz… Een ervaren ranger zal ons de nodige
uitleg geven over de lokale fauna en flora. We overnachten terug in Arusha.

KENIA-TANZANIA AFRIKA

Dag 9 ’s Ochtends rijden we met de volgwagen plusminus vier uur, door de Masai-steppe richting kust.
Na het middagmaal fietsen we langs een droge rivierbedding door verschillende kleine nederzettingen
waar we worden verwelkomd door enthousiaste kinderen. De tocht gaat door een prachtig gebied van
oude Baobab-bomen, grasvelden en de hoge, afgescheiden bergen in de verte. Onze kampeerplaats
ligt mooi (af)gelegen, langs een kronkelende rivier midden in felgroene grasvelden.
20 km
Dag 10 en 11 Na het ontbijt verlaten we de laagvlakten en gaan met de volgwagen naar de Usambara
bergen. Hier maken we een prachtige fietstocht door het frissere landschap naar Lushoto. Onderweg
bezoeken we een kleine Duitse missiepost. De vele ontmoetingen met de kinderen zijn een onvergetelijke ervaring. Ze lopen gillend en zingend achter de fietsen. We eindigen de dag aan een koloniale villa
met prachtig uitzicht over de bergen. De volgende dag is een rustdag. De geïnteresseerden kunnen
een bezoek brengen aan een lokale school, gesteund en gefinancierd door de lokale organisatie en
dus ook onze reizigers. Zij die nog voldoende energie hebben kunnen onder begeleiding een voettocht
maken door de hoogvlakten.
45 km
Dag 12 Kronkelend langs weinig gebruikte zandwegen fietsen we verder in deze prachtige bergen, door
regenwoud en landbouwgebied, door dorpen met het steeds aanwezige gejuich van schoolkinderen.
We fietsen door een streek waar men niet vaak toeristen ziet en ook hier weer zijn de contacten
uniek.
42 km
Dag 13 en 14 We fietsen de hele dag op rustige zandwegen door kleine, schijnbaar ingeslapen
dorpjes. Aangekomen aan onze afgelegen kampeerplaats ontvangt de gastfamilie ons met een warm
onthaal. We sluiten de dag af bij een gezellig kampvuur. De volgende dag, na een rustige ochtend in
het gezelschap van de familie, fietsen we verder naar de zee. Na dagen fietsen door het droge Afrikaanse binnenland zorgt het eerste zicht op de turquoise oceaan voor kippenvel. Hier en daar zijn er
delen van de weg wat zanderig en doen we stukjes te voet. We overnachten in de buurt van Mkwaja
Village, gelegen aan het met palmbomen omzoomde strand.
57 en 40 km
Dag 15 Na het ontbijt nemen we de volgwagen voor een rit langs het paradijselijke strand door het
Saadani Nationaal Park. Buiten het park volgt de laatste fietsrit van deze reis naar het oude Bagamoyo. In het Swahili betekent Bagamoyo: ‘Gooi je hart weg’. Deze belangrijke handelshaven was de
kustplaats waar tijdens de piek van de slavenhandel, jaarlijks 50.000 slaven werden verhandeld naar
alle uithoeken van de wereld. Na
een wandeling door het historische
centrum rijden we verder naar een
mooie lodge onder de hoge palmbomen aan het strand.
47 km
Dag 16 Na het ontbijt rijden we met
de volgwagen naar Dar es Salaam,
waar het programma eindigt. Indien
gewenst kunnen we een verlenging
organiseren naar het tropische eiland Zanzibar. Ook een verlenging
aan het strand van Dar es Salaam
behoort tot de mogelijkheden.

Internationale groepsreis
2020
15 jun
04 jul
23 jul
11 aug
30 aug

-

30 jun
19 jul (F)
07 aug
26 aug (F)
14 sep

€ 3540
€ 3540
€ 3540
€ 3540
€ 3540

2021
02 jun
21 jun
10 jul
29 jul
17 aug

-

17 jun
06 jul
25 jul (F)
13 aug (F)
01 sep

€ 3540
€ 3540
€ 3540
€ 3540
€ 3540

(F): specifiek voor families

single kamer optie
local payment

€ 450
USD 300

verplicht lokaal budget voor bepaalde
operationele kosten

Groepsgrootte
6 tot 12
Aantal fietskilometers
548 km
Aantal fietsdagen 8 volle, 4 halve

Inbegrepen
transfer bij aankomst, 11 kampeernachten*, 4 nachten lokaal
gastverblijf, transport met volledig
uitgeruste volgwagen, kampeergelden en goede tweepersoonstenten,
kampeermateriaal (behalve slaapzak),
alle maaltijden met uitzondering van 2
avondmalen, snacks en water tijdens
het fietsen, 2 Engelstalige fietsgidsen
en een chauffeur/kok, goede huurfiets met technische assistentie, alle
inkomgelden van de nationale parken,
hoteltaksen en garantiefonds.
*van de 11 kampeernachten kan u
indien gewenst 4 nachten een upgrade boeken naar een hotelkamer.
Totale kostprijs ongeveer 250 USD,
ter plaatse te bevestigen en betalen.
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AFRIKA ZUID-AFRIKA

Blyde Rivier Canyon

Johannesburg

13 dagen
Johannesburg naar
Johannesburg
12 dagen
Port Elisabeth naar
Kaapstad

Oudtshoorn

Montagu
George

Hluhluwe Game
Reserve

Kruger Park

Swaziland Mlilwane
Nationaal Park
Greater St Lucia
Wetland Park

Drakensbergen
Pietermaritzburg

Tsitsikamma
Nationaal Park

Kaapstad
Robertson

Pilgrims’ Rest
Dullstroom
Graskop
Piggs Peak

Nature’s
Valley

Addo
Elephant
Nationaal
Park
Port
Elisabeth

Gordonsbaai

VERNIEUWD!

Fietsry in Suid-Afrika, baie skoon.
Zuid-Afrika wordt ook wel eens de regenboognatie genoemd. Het Noorden
is vooral gekend vanwege de schitterende wildparken, waar we op zoek
gaan naar de 'Big Five': de olifant,
de buffel, de leeuw, het luipaard en
de neushoorn. Ook de spectaculaire
Blyde River Canyon en de Panoramaroute staan op het programma. In het
koninkrijk eSwatini maakt u kennis
met het echte zwarte Zuid-Afrika.
Het Zuiden kenmerkt zich door de uitgestrekte wijngaarden, de kleine woestijn Karoo, oude steden en de mooie
blauwe oceaan, waar we walvissen
kunnen spotten.
Beide fietsprogramma's zijn zéér flexibel met voldoende tijd voor nevenactiviteiten.

Voor u geschikt?
Zuid-Afrika is vooral een bestemming
voor de natuurliefhebber.
De reis in het Noorden van Zuid-Afrika
kenmerkt zich door een afwisseling
van wilde dieren en mooie natuur. De
reis door het Zuiden lijkt meer Westers en legt het accent op de wijncultuur en de fraaie kustlandschappen.
Toch bezoeken we ook hier een aantal spectaculaire nationale parken op
zoek naar de Big Five.
Moeilijkheidsgraad?
De fietstochten gaan hoofdzakelijk
door heuvelachtig gebied. Echte bergen beklimmen we niet, maar sommige dagen klimmen en dalen we de
hele dag langs lange, regelmatige
hellingen. U heeft echter steeds de
assistentie van de volgwagen en mits
een toeslag kan u een elektrische
fiets huren.

Uitgebreid dossier op
www.flyandbike.be
of 09 226 23 54
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Zuid-Afrika NOORD

Nederlandstalige, internationale groepsreis of
individuele reis 13 dagen - Johannesburg naar Johannesburg
Dag 1 Bij aankomst in Johannesburg worden we afgehaald door onze begeleiders en rijden onmiddellijk door naar Dullstroom. Na een lekkere lunch steken we de Long Tom Pas over naar het mooi
ingerichte hotel te Graskop.
Dag 2 We starten de dag met een verkenning van het mijnwerkersstadje Pilgrims’ Rest. Nadien
begint het echte fietsavontuur. Na het testen van de fietsen rijden we langs een rustig grindpad naar
Bourkes Luck Potholes. Vervolgens fietsen we op en neer verder door de Blyde Rivier Canyon, met
een prachtig zicht op de drie Rondavels. We eindigen de dag met een welverdiende afdaling naar de
laagvelden en een transfer terug naar Graskop.
57 km
Dag 3 en 4 Na een lekker ontbijt tussen de vele kunstwerken, stappen we op de fiets voor een spectaculaire tocht langs de Panoramaroute. We rijden langs Gods Window en stoppen onderweg aan een aantal
klaterende watervallen. Ook deze tocht gaat op en neer, maar de prachtige natuur doet de inspanning
snel vergeten. Terug in Graskop nemen we de volgwagen naar het Kruger Park. Op weg naar onze mooie
overnachtingsplek plannen we een eerste safari. De volgende dag staan verschillende safari’s op het
programma en kunnen de liefhebbers bij zonsopgang een mooie wandelsafari maken (exclusief).
40 km
Dag 5 tot 7 Bij zonsopgang maken we een laatste safari door Kruger en nemen de volgwagen naar
Reppes Reef, gelegen vlakbij de grens met het koninkrijk eSwatini. We fietsen over een rustige grindweg langs verschillende boerderijen naar een mooie lodge prachtig gelegen te midden van weelderige
bossen. De volgende dag start met een korte transfer naar het dorp Piggs Peak. We fietsen over een
heuvelachtige, verharde weg naar Nsanwini, waar we onder leiding van een lokale gids 4000 jaar oude
rotstekeningen bezoeken. Na deze aangename stop zetten we onze fietstocht verder. In de namiddag
rijden we met de volgwagen naar Mlilwane Wildlife Sanctuary waar we twee nachten verblijven in
een originele, eenvoudige beehive. Dag 7 fietsen we van het Usutu bos langs verschillende kralen
terug naar het wildpark. ‘s Namiddags plannen we een fiets- of wandelsafari (volledig veilig!) verder
op zoek naar nijlpaarden, zebra's en struisvogels.
27, 48 en 67 km
Dag 8 en 9 Na het ontbijt vertrekken we naar het Hluhluwe Game Reserve en plannen ook hier een
uitgebreide safari op zoek naar de Grote Vijf, de buffel, de leeuw, het luipaard, de neushoorn en de
olifant. In de late namiddag rijden we door naar het Greater St Lucia Wetland Park waar we overnachten in een gezellige lodge met zwembad. De volgende ochtend kan u een boottocht maken op
de St Lucia rivier (exclusief) op zoek naar nijlpaarden, krokodillen en verschillende vogelsoorten. In
de namiddag kan u kiezen voor een fietstocht naar de nabijgelegen dorpjes, een bushwandeling of
gewoon lekker luieren aan het strand.
20 km
Dag 10 We starten de dag met een transfer naar Wartburg waar we beginnen te fietsen op een mooie
weg door Zululand. Het landschap is schitterend en de vele vriendelijke mensen onderweg maken
dit tot een onvergetelijke tocht. Na dit sportieve luik nemen we de volgwagen voor een korte transfer
naar een comfortabel hotel in Pietermaritzburg.
37 km
Dag 11 en 12 Vandaag rijden we per volgwagen en fiets verder door Zululand richting Drakensbergen.
De fietstocht gaat op en neer langs de hoge pieken van graniet. Onderweg worden we aangemoedigd
door de vele kinderen die uit hun hutten komen gelopen als ze ons zien passeren. De volgende dag
laten we de fiets aan de haak en maken een spectaculaire tocht door de schitterende natuur van het
Royal Natal Nationaal Park. We wandelen een 6 uur naar de basis van het beroemde amfitheater en
via schitterende bossen naar de Tugela kloof.
50 km
Dag 13 Na het ontbijt rijden we met de volgwagen naar Johannesburg waar we, afhankelijk van het vertrekuur, nog een laatste bezoek brengen aan het Apartheid Museum voor we naar de luchthaven rijden.

NOORD
08 maa - 20 maa
05 apr - 17 apr
19 jul - 02 aug
04 aug - 16 aug
06 sep - 18 sep
04 okt - 16 okt
18 okt - 30 okt
single kamer optie
toeslag e-bike

VERNIEUWD!

Zuid-Afrika ZUID

Internationale groepsreis of individuele reis

12 dagen - Port Elisabeth naar Kaapstad

Dag 1 en 2 Bij aankomst in Port Elisabeth wordt u verwelkomd door het lokale team. We nemen de volgwagen naar het Addo Nationaal Park waar we twee nachten verblijven in een prachtig gelegen lodge vlakbij
de rivier. De volgende ochtend plannen we een safari door het park bekend om zijn grote hoeveelheid
olifanten, zebra’s, antilopen en met wat geluk zien we Kaapse buffels, zwarte neushoorns en leeuwen.
In de namiddag kan u een eerste fietstocht maken of kiezen voor een bootcruise (exclusief) van de lodge
naar de grote zandduinen aan de kust.
Dag 3 en 4 Na een vroeg ontbijt nemen we de volgwagen naar het Tsitsikamma gebergte. We testen de
fietsen en rijden via een oude spoorweg naar Stormsrivier. Over een verlaten grindweg door het regenwoud
dalen we af in de vallei om vervolgens aan de andere zijde toe te komen bij ons comfortabel hotel. De
volgende dag gaan we naar de ingang van Tsitsikamma Park en maken een wandeling van een uurtje
naar een drietal spectaculaire hangbruggen over de monding van de rivier. Vervolgens fietsen we via een
rustige weg doorheen een weelderig bos in de mooie vallei van de Bloukrans rivier. We fietsen tot het
prachtige strand van Nature’s Valley waar we voor we naar het hotel rijden genieten van een aangename
zwemstop.
51 en 60 km
Dag 5 In de ochtendkoelte plannen we een mooie wandeling op het schiereiland van Robberg. De vergezichten over het Tsitsikamma bos en de Indische Oceaan zijn schitterend. ‘s Middags fietsen we via de
oude Kaaproute naar het kleine plaatsje Sedgefield. Uniek gelegen met weidse zichten over de Outeniqua
bergen en omgeven door meren en prachtige stranden. Na een drankstop op het strand nemen we in de
late namiddag de volgwagen naar het gastverblijf in George.
35 km
Dag 6 en 7 We beginnen de dag met een transfer naar de Montagu Pas. Eenmaal over de pas, komen we
in een erg droog landschap, het halfwoestijngebied van Little Karoo. Na het middagmaal op een struisvogelboerderij gaat het de rest van de middag hoofdzakelijk bergaf naar de ‘struisvogelhoofdstad’ Oudtshoorn.
De volgende dag bezoeken we het natuurwonder van de Cango-grotten. Na een uitgebreide rondleiding
door wat wordt gezegd één van de mooiste grotten ter wereld fietsen we via de Schoemanspoortkloof
terug naar Oudtshoorn en rijden met de volgwagen naar het pittoreske Montagu waar we verblijven in
een historisch hotel.
54 en 30 km
Dag 8 Na een stevig ontbijt fietsen we door de Kogmannskloof naar de wijngebieden van de Breede
Rivier Vallei waar we een lekkere wijnproeverij plannen in een gekend wijnhuis. Het middagmaal is
een picknick lunch tijdens een bootvaart over de Breede Rivier. In de late namiddag transfer naar
Robertson.
61 km
Dag 9 en 10 We starten de dag met een transfer naar het kuststadje Kleindorp waar de fietstocht begint.
We fietsen heel de dag over een unieke kustweg, steeds met zicht op het Kaaps Schiereiland. Met wat
geluk kan u tijdens de rit zeehonden en walvissen spotten. Onderweg stoppen we in Betty’s Baai, de
plek om weg van de drukte een pinguïnkolonie te bewonderen. We eindigen deze prachtige fietsdag aan
de kust in Gordonsbaai. De volgende dag fietsen we naar het township Khayelitsha waar we een door
ons gesteund kinderdagverblijf kunnen bezoeken. Vervolgens fietsen we naar het mythische punt van
Kaap de Goede Hoop, waar we een mooie fotostop houden. Via de andere zijde van het schiereiland
fietsen we door Hout Baai naar Kaapstad waar we twee nachten verblijven in een charmant gastverblijf,
schitterend gelegen in de wijk Sea Point.
51 en 54 km
Dag 11 en 12 Vandaag laten we de fiets aan de haak en staat er een bezoek aan de botanische
tuinen van Kirstenbosch op het programma. Afhankelijk van de weersomstandigheden wandelen we
in de namiddag naar de top van Tafelberg. Een bijzondere wandeling van een viertal uur. De laatste
dag staat er niets op het programma en kan u een laatste maal genieten van de stad voor we naar
.de luchthaven van Kaapstad rijden.

€ 2415
€ 2415
**€ 3925
€ 2415
€ 2415
€ 2415
€ 2415
*€ 285
€ 50

ZUID
20 jan - 31 jan
03 feb - 14 feb
17 feb - 28 feb
09 maa - 20 maa
23 maa - 03 apr
26 okt - 06 nov
09 nov - 20 nov
23 nov - 04 dec
21 dec - 01 jan 21
single kamer optie
toeslag e-bike

€ 2295
€ 2295
€ 2295
€ 2295
€ 2295
€ 2295
€ 2295
€ 2295
€ 2395
*€ 240
€ 55

ZUID-AFRIKA AFRIKA

Nederlandstalige en
Internationale groepsreis

**Internationale vluchten, luchthaventaksen bij vertrek, Nederlandstalige
begeleiding en vertrekvergadering
inbegrepen.
*verplicht indien we geen
kamergenoot vinden
Groepsgrootte
8 tot 15
Aantal fietskilometers
346 km
Noord route
Zuid route
396 km
Aantal fietsdagen
Noord route
5 volle, 3 halve
Zuid route
5 volle, 3 halve

Individuele reis
NOORD
Aantal reizigers
2
4
6
8
single kamer optie
toeslag e-bike

Prijs/persoon
op aanvraag
€ 3375
€ 3095
€ 2485
€ 285
€ 50

ZUID
Aantal reizigers
2
4
6
8
single kamer optie
toeslag e-bike

Prijs/persoon
op aanvraag
€ 3260
€ 2990
€ 2515
€ 240
€ 55

Inbegrepen
transfers van en naar de luchthaven,
12 (Noord) – 11 (Zuid) overnachtingen
in kamer met ontbijt, 5 middag- en 1
avondmaal (Zuid), Engelstalige fietsgids, lokale gidsen, goede huurfiets
met technische assistentie, volgwagen met airco, alle uitstappen en
inkomgelden volgens programma,
snacks en water tijdens het fietsen,
hoteltaksen en garantiefonds.
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AFRIKA MAROKKO

9 dagen
Marrakech naar
Marrakech
Dadès
kloof

Marrakesh
Aït Ben Haddou
Ouarzazete

Agdz

N’kob

Voor u geschikt?
Moeilijkheidsgraad?
Het grootste deel van de reis gaat
over verharde zandwegen, het is echter geen technische mountainbike
route. Ervaring met het rijden over
onverharde wegen is sterk aanbevolen. Af en toe moeten er steilere
passen worden overgestoken en zijn
er afdalingen over grindwegen maar
er is steeds de assistentie van een
volgwagen.

Merhaba! Per fiets door de Atlas tot
in de woestijn! Een heel andere wereld
vlakbij. De reis start in het sprookjesachtige Marrakesh om vervolgens de
drukte voor een tijdje achter ons te
laten. Laat u niet afschrikken door de
naam ‘Atlasgebergte’. We fietsen door
een prachtig desolaat landschap met
vele schilderachtige bergdorpjes en
ontmoeten onderweg de ontzettend
gastvrije bevolking. We overnachten zowel in kleine dorpjes als bij de Berbers
onderweg. Een stukje exotisch
Afrika zo kortbij!

Internationale groepsreis

Internationale groepsreis of individuele reis
8 dagen - Marrakesh naar Marrakesh

Dag 1 en 2 Ontmoeting met de groep en het lokale team in een hotel in het centrum van Marrakesh
gevolgd door een eerste praktische briefing. In de namiddag verkennen we de bruisende binnenstad
en eindigen in een restaurant vlakbij het beroemde Djemaa el Fna plein. De volgende dag nemen
we de volgwagen door het Atlasgebergte over de spectaculaire Tizi-n’-Tichka Pas (2260 m), naar het
bergdorp Telouet, waar we bij aankomst de ruïnes van de verlaten kashba (soort vesting) bezoeken.
Na het middagmaal testen we de fietsen en start het fietsavontuur. We fietsen op en neer door een
spectaculair landschap van traditionele Berberdorpjes door de kleurrijke en weinig bezochte Ounila
Vallei. De eerste fietsdag eindigt bij de schilderachtige kashba van Aït Ben Haddou, één van de
bekendste kasabha's van het Zuiden.
47 km fietsen

€ 1500
€ 1500
€ 1500
€ 1500
€ 1500
€ 320

Dag 3 Vroeg in de ochtend vertrekken we met de volgwagen naar Kalaat M’gouna. Hier stappen we
over op de fiets en rijden via onverharde wegen door de vallei naar de Dadès kloof, machtig gelegen
tussen de bergen van de Hoge Atlas en de Jebel Saghro. De fietstocht gaat rustig op en neer, over
een slingerende weg met regelmatig een oude kashba balancerend hoog op de roodbruine rotsen.
We delen de weg met nomaden met hun kuddes dieren en worden regelmatig uitgenodigd voor een
kopje verse muntthee bij berbers die al generaties lang in de grotten leven.
43 km fietsen

Groepsgrootte
2 tot 10
Aantal fietskilometers
264 km
Aantal fietsdagen 4 volle, 1 halve

Dag 4 Vandaag staat een lange, maar bijzonder mooie rit op het programma. Na een korte transfer
beginnen we te fietsen door de weelderige Dadès Vallei. De weg slingert omhoog naar de Tizi n’Tzazert
Pas, gelegen op 2200 meter (u kan ook een lift krijgen naar de top) waar we een welverdiende stop
houden. Nadien volgt een heerlijke, slingerende afdaling naar het stadje N’kob, gelegen aan de voet
van het Jebel Saghro gebergte.
Max. 70 km

08 maa - 15 maa
05 apr - 12 apr
07 jun - 14 jun
06 sep - 13 sep
04 okt - 11 okt
single kamer optie

Individuele reis
Aantal reizigers
2
3
4-6
7-9
single kamer optie

Prijs/persoon
€ 2200
€ 2065
€ 1965
€ 1875
€ 320

Inbegrepen
transfers van en naar de luchthaven, 7 overnachtingen in kamer met
ontbijt, 5 middag- en 6 avondmalen,
Engelstalige fietsgids, goede huurfiets met technische assistentie,
volgwagen met airco, alle uitstappen
en inkomgelden volgens programma,
snacks en water tijdens het fietsen,
hoteltaksen en garantiefonds.
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Marokko

VERNIEUWD!

Dag 5 en 6 Ons fietsavontuur gaat verder in de Draa Vallei. We fietsen door een landschap van
palmbomen behangen met enorme takken dadels, felgroene akkers langs de rivier en mooie huizen
en kashba’s. De vallei wordt omgeven door imposante bergen. De inwoners van de dorpjes onderweg
zijn vaak geen Berbers maar een mix van etnische stammen uit de Sahara en uit andere landen die
de Sahara delen met Marokko. We overnachten in een eenvoudig huis bij Berbers in de buurt van
Agdz. De gastvrijheid van deze mensen is uniek en zal u niet snel vergeten. De volgende dag zetten
we na een korte transfer onze verkenning van de mooie Draa Vallei verder. Na het middagmaal nemen
we de volgwagen terug over de Tizi-n’-Tichka Pas, door het Atlasgebergte, terug naar Marrakesh.
Max. 74 en 30 km
Dag 7 en 8 Vandaag laten we de fiets aan de haak en plannen een uitgebreid stadsbezoek. De tour
begint aan het Bahiapaleis. Het paleis telt maar liefst 160 kamers, heeft verschillende binnenplaatsen en wordt omringd door ongeveer acht hectare aan mooie tuinen. Nadien gaat het naar de rijkelijk
versierde graftombes van de Saadidynastie, schitterend bekleed met marmer en goud. We gaan
verder naar de grote Koutoubia-moskee, één van de belangrijkste historische gebouwen van Marrakesh en ook het grootste religieuze bouwwerk van de stad. Via het Djemaa el Fna plein eindigen we
in de soeks of medina, waar u volop de kans krijgt te verdwalen in de vee kleine steegjes. ’s Avonds
nemen we afscheid van het lokale team in een gezellig restaurant. De volgende dag rijden we met de
volgwagen naar de luchthaven van Marrakesh waar de reis eindigt.

>

>AZIË
oezbekistan I bhutan I mongolië I india I sri lanka
laos I indonesië I myanmar I thailand I cambodia
vietnam I multi landen
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AZIË OEZBEKISTAN
Oezbekistan, het hart van de Zijderoute. Het land spreekt terecht tot
de verbeelding van vele reizigers. U
stapt er terug in de tijd en ontdekt er
sprookjesachtige steden met rijkversierde moskeeën, paleizen en Koranscholen, die tot in detail zijn bewerkt
met blauwe, witte en groene mozaïeken. Een reis door Oezbekistan is
een aaneenschakeling van culturele
pracht en praal. Behalve de prachtige
bouwwerken vindt u er een afwisselende natuur gaande van uitgestrekte
steppes tot dorre woestijn- en groene
berglandschappen. Fiets van hoogtepunt naar hoogtepunt en beleef zo dit
fascinerende land op een nog meer
unieke manier!

Voor u geschikt?
Oezbekistan is een land met een
mooie en afwisselende natuur en
met een uitgesproken cultureel aanbod. We fietsen door uitgestrekte
steppelandschappen, reizen door de
bergen, overnachten in de woestijn
en verdwalen in de steden. We bezoeken de belangrijkste historische
steden waaronder Tashkent, Samarkand, Buchara en Khiva en tussendoor trachten we zoveel mogelijk te
genieten van het fietsen.
Een reis voor de actieve fietser die
ook van geschiedenis, architectuur en
culturele hoogtepunten houdt.
Moeilijkheidsgraad?
Regelmatig gaat het fietstraject op en
neer en is de ondergrond minder goed
en oneffen. We dalen echter meer dan
dat we klimmen en de fietsafstanden
zijn niet bijzonder groot. Steeds heeft
u de assistentie van de volgwagen. De
fietsdagen worden afgewisseld door
culturele bezoeken.
De logementen gaan van luxueus
naar eenvoudig maar steeds proper
en goed onderhouden.
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Oezbekistan

NIEUW!

Nederlandstalige groepsreis of individuele reis

13 dagen - Tashkent naar Tashkent
Dag 1 en 2 Bij aankomst in Tashkent worden we afgehaald door het lokale team en naar ons charmant hotel in het centrum van de stad gebracht. De volgende ochtend nemen we de volgwagen naar
het fietsmagazijn en testen onder het goedkeurend oog van de mechanieker de fietsen. Nadat we
eventueel aanpassingen hebben gedaan rijden we terug naar het centrum. ’s Namiddags staat een
begeleide stadstour op het programma. Tashkent is een stad waar het Sovjetverleden nog duidelijk
zichtbaar is. Een stad met enorme pleinen, brede met bomen omzoomde avenues en imposante
overheidsgebouwen, vandaag de dag ontwikkeld tot een moderne metropool. We brengen onder meer
een bezoek aan de Vrijdag moskee, enkele mausolea, de kleurrijke en levendige Chorzu-bazaar en het
Onafhankelijkheidsplein. We sluiten de dag af met een welkomstmaaltijd in een gezellig restaurant.
Dag 3 De dag begint met een transfer van een drie uur naar Zaamin waar het echte fietsavontuur start.
De eerste 12 km fietsen we gestaag maar licht bergop langs een bredere weg omringd door hoge bomen.
Aansluitend volgt een beklimming van een 3 km naar een uitkijkpunt over het Zaman stuwmeer (u kan
dit vanzelfsprekend ook in de volgwagen doen). Na een welverdiende drankstop is het zalig afdalen door
de heuvels naar de ingang van het Zaamin Nationaal Park. Dit park kenmerkt zicht door een afwisseling
van dichte naaldbossen en uitgestrekte steppegebieden. De dag eindigt heerlijk fietsend over een smal
kronkelend asfaltbaantje in de frisse, zuivere lucht, aan een comfortabel hotel.
39 km fietsen
Dag 4 Na een korte transfer volgt een prachtige fietsdag langs kloven en diepe valleien door de glooiende heuvels bezaaid met knoestige jeneverbesbomen. De uitzichten zijn weids met aan de verre
horizon de besneeuwde toppen van het buurland Tadzjikistan. Het is een afgelegen stukje Oezbekistan
waar u behalve misschien een verdwaalde lokale toerist weinig mensen zal tegen komen. Onderweg
houden we halt voor een wandeling naar Kyrk-Kyz, wat’ veertig meisjes’ betekent. Het zijn torenhoge
rotsformaties in een open vlakte die wat doen denken aan mythische sfinxen. Bij aankomst in het wat
Russisch aandoend dorp Bakhmal plaatsen we de fietsen op de volgwagen en rijden naar Samarkand
waar we twee nachten verblijven.
55 km fietsen
Dag 5 Vandaag laten we de fiets aan de haak en staat een stadstour op het programma. De stad, ook
wel gekend als parel van het Oosten, is rijk aan monumenten en het unieke tegelwerk in diepblauwe
kleur zorgt voor een sprookjesachtige sfeer. We beginnen met een bezoek aan het Gur-Emir Mausoleum, waar de Turks Mongoolse veroveraar Timur de Grote begraven ligt. Vervolgens gaat het naar
het Registan Plein het centrale plein omzoomd door drie prachtige medressa’s (Koranscholen). We
brengen ook een bezoek aan de Bibi-Khanym Moskee, een prachtig, groot gebouw met een mooie
binnenplaats met standbeelden. Verder gaan we naar het beroemde 15de-eeuwse observatorium van
Ulug Beg, beschouwd als één van de beste observatoria in de islamitische wereld. Als we de kans
hebben bezoeken we ’s avonds de bijzondere lichtshow over het Registan Plein.
Dag 6 en 7 De volgende twee dagen verkennen we het gebied ten zuiden van het Aydarkul Meer. We
fietsen geleidelijk over de Sarubel bergpas naar een gezellig gastverblijf in het dorpje Hayat. De kamers
zijn éénvoudig maar erg proper en de gastvrijheid van de familie is warm. Dag 7 begint van aan het
guesthouse met een wat pittige afdaling door de bergen, langs de dorpjes, terug naar de hoofdbaan.
Hier toegekomen volgt een vlak traject over een rustige weg tussen het meer en de Nuratau bergen
naar een yurtkamp, gelegen in de Kyzyl-Kum woestijn. We eindigen de dag bij het kampvuur onder
een hopelijk schitterende sterrenhemel.
28 km en max. 70 km fietsen

OEZBEKISTAN AZIË

13 dagen
Tashkent naar
Tashkent
Ayaz Kala
Khiva
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Dag 8 Na het ontbijt nemen we de volgwagen naar de op 1420 meter hoogte gelegen Langkar Pas.
Hier stappen we op de fiets en rijden hoofdzakelijk bergaf naar Yangirabad. Het eerste deel van
de fietstocht gaat door een dor wat woest berglandschap. Slechts af en toe moeten we een stukje
klimmen maar globaal gezien zullen we heel de dag dalen. We eindigen de dag met een transfer van
een kleine drie uur naar Bukhara waar we twee nachten verblijven in een mooi hotel met prachtig
dakterras.
49 km fietsen
Dag 9 In de ochtendkoelte wandelen we van het hotel naar de Ark van Bukhara, de middeleeuwse
citadel. Terwijl we dit fort verkennen worden buiten de fietsen klaargezet. Na dit bezoek maken we
een fietstocht naar Sitorai Mokhi Hosa, ook wel bekend als de voormalige zomerresidentie van de
laatste Emir van Bukhara. Het is een aangename vlakke fietstocht door de buitenwijken van de stad.
In de namiddag bent u vrij de stad en zijn verschillende hoogtepunten op eigen houtje te verkennen.
Indien gewenst zal de fietsgids u begeleiden tijdens het bezoek maar wij ervaren het fijner dit op eigen
houtje en tempo te doen. Aan u de keuze!
30 km fietsen
Dag 10 en 11 Na het ontbijt nemen we de volgwagen voor een rit van 400 km naar het westen. Afhankelijk van het uur van aankomst stappen we voor of een stukje na de spoorwegovergang te Beruniy
op de fiets. Het is een heerlijk vlakke tocht door een landschap dat meer en meer dor en droog wordt
naarmate we de woestijnkastelen ten noorden van Khiva naderen. Bij valavond komen we toe in een
eenzaam gelegen yurtkamp aan de andere zijde van de Kyzil-Kum woestijn. De volgende dag wandelen
we bij het ochtendgloren naar de overblijfselen van het nabijgelegen fort, het Ayal Kala. De omgeving
is schitterend desolaat, volledig omringd door uitgestrekte woestijn. Na een uitgebreid bezoek aan
de ruïnes volgt een stukje avontuurlijk fietsen over een verharde zandweg naar de overblijfselen van
de versterkte stad Toprak Kala. Op het einde van de dag nemen we de volgwagen naar Khiva waar
we verblijven in een mooi hotel in de volledig ommuurde oude binnenstad.
40 en 30 km fietsen
Dag 12 en 13
We hebben heel de dag om deze sprookjesachtige stad te bezoeken. De relatief
kleine stad ligt als een soort oase te midden de woestijn. De volledige ommuurde
binnenstad van Khiva werd al in 1990 door
UNESCO opgenomen als werelderfgoed,
toen Oezbekistan nog deel uitmaakte van de
Sovjetunie. We bezoeken de verschillende
hoogtepunten, waaronder Kalta-Minior en
Islam-Khodja minaretten, de Juma Moskee
met haar 218 versierde houten kolommen
en de diverse madrassa’s of Koranscholen,
waarvan er verschillende zijn omgebouwd
tot kleurrijke winkeltjes. Een wandeling door
Khiva is als een wandeling door een openluchtmuseum. We eindigen de dag met een
mooie zonsondergang vanaf de stadsmuur
over de vele monumenten in de oude binnenstad. De volgende dag nemen we een
binnenlandse vlucht terug naar Tashkent
en eindigt het programma met een transfer
naar de luchthaven.

Nederlandstalige
groepsreis
10 mei - 23 mei
02 okt - 15 okt
single kamer optie

€ 3540
€ 3640
€ 300

Groepsgrootte
10 tot 14
Aantal fietskilometers
341 km
Aantal fietsdagen 4 volle, 4 halve
Internationale vluchten, luchthaventaksen bij vertrek, Nederlandstalige
begeleiding en vertrekvergadering
inbegrepen.

Individuele reis
Aantal reizigers
2
4
6
8
single kamer optie

Prijs/persoon
€ 3320
€ 2980
€ 2890
€ 2790
€ 300

Inbegrepen
transfers van en naar de luchthavens,
binnenlandse vlucht, 12 overnachtingen op basis van vol pension, Engelstalige fietsgids, lokale gidsen, goede
huurfiets met technische assistentie,
volgwagen met airco, alle uitstappen
en inkomgelden volgens programma,
snacks en water tijdens het fietsen,
hoteltaksen en garantiefonds.

Like us on Facebook

FLY and BiKE travel
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AZIË BHUTAN
Bhutan, het land van de donderende
draak! Verborgen hoog onder de machtige Himalaya, gelegen tussen India
en China, ligt het verborgen koninkrijk
van Bhutan. Een bezoek aan dit land
wordt zelfs voor de doorwinterde reizigers ervaren als een voorrecht. Valleien met glooiende groene heuvels,
met sneeuw bedekte bergtoppen en
kleurrijke Dzongs (kloosterburchten)
kenmerken het landschap.
De mooie natuur, de eenvoudige, traditionele manier van leven en de serene
sfeer maken Bhutan bijzonder. Beleef
dit alles per fiets, nog meer bijzonder!
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Bhutan

Nederlandstalige groepsreis of individuele reis

13 dagen - Kathmandu naar Kathmandu
Dag 1 Bij aankomst in Kathmandu worden we afgehaald en naar een centraal gelegen hotel gebracht.
In de namiddag staat een stadsverkenning op het programma gevolgd door een lekkere maaltijd in
een plaatselijk restaurant.
Dag 2 Na het ontbijt rijden we naar de luchthaven en nemen een vlucht naar Paro (Bhutan). Bij aankomst worden we opgewacht door het lokale team en rijden naar Thimpu, gelegen op 2400 meter
boven zeeniveau. Vandaag staat alles in het teken van een eerste verkenning van de stad. Op het
programma staan een bezoek aan het National Memorial Chorten, aan het immense Buddha Dodena
beeld en aan het kleinschalige Simply Bhutan museum. We verblijven in een mooi traditioneel hotel
met alle moderne comfort.

Voor u geschikt?
Bhutan is doordrenkt met cultuur en
tradities. Een land waar alles in het
teken staat van het Tibetaans boeddhisme, en bovenal een land met een
onnavolgbaar vriendelijke en gastvrije
bevolking. Het land is uniek in zijn
soort. Er is geen westerse inmenging.
Zowel een topper voor de novices als
voor de ervaren reizigers. Het fietsen
zorgt voor een afwisseling die reizen
door Bhutan nog meer speciaal maakt!

Dag 3 ‘s Ochtends rijden we naar de buitenwijken van de stad, waar de fietsen ons opwachten. De
eerder korte fietsroute slingert over een rustige, geasfalteerde weg door de bergen langs kleine vredige
dorpjes. De lucht is hier opvallend zuiver en fris. Na een klein uurtje fietsen parkeren we de fietsen en
starten aan een wandeling naar het Chery Gompa Klooster gelegen op 2850 meter hoogte. Het pad door
het naaldbos, afgewisseld door rododendrons is vrij steil maar we voorzien voldoende tijd te wennen
aan de hoogte en de ijlere lucht. Na een uitgebreid bezoek aan het klooster wandelen we terug naar
de fietsen. De terugrit richting Thimpu gaat hoofdzakelijk bergaf langs de andere zijde van de rivier.
Toegekomen aan het Pangrizampa klooster ruilen we de fiets voor de volgwagen terug naar de stad.
In de namiddag plannen we nog een bezoek aan de 12de -eeuwse Changangkha Lhakhang tempel,
het Instituut voor Zorig Chusum (centrum waar men de 13 verschillende traditionele ambachten
onderwijst), eventueel het textiel museum en brengen we ook een bezoek aan de levendige weekendmarkt.
17 km

Moeilijkheidsgraad?
Laat u niet afschrikken door het berglandschap. Het merendeel van de wegen is (goed) geasfalteerd en we dalen
meer dan dat we stijgen. Door de combinatie van fietsen en wandelen en met
de assistentie van een volgwagen, is
deze Bhutan fietsreis voor elke actieve
fietser toegankelijk. We houden rekening met de hoogte boven zeeniveau
en bouwen dit rustig op. Niet voor de
hand liggend, maar wel uniek.

Dag 4 Na het ontbijt nemen we de volgwagen en rijden in een uurtje naar de Dochu La Pas (3150
meter). Vanaf de bergpas start onze wandeling door de sprookjesachtige diepgroene naaldbossen
en rododendrons naar het uitkijkpunt Lungchutse Gompa (3560 meter). ‘s Namiddags ruilen we de
wandelschoenen voor de fiets en dalen langs de andere zijde van de berg af naar het subtropische
Punakha. De goed geasfalteerde baan slingert kilometers aan een stuk door een landschap van donkergroene bergen afgewisseld met wat open weides. Toegekomen in Punakha kunnen de liefhebbers
nog een extra (bijna vlakke) fietstocht maken langs de rivier.
53 km

Uitgebreid dossier op
www.flyandbike.be
of 09 226 23 54

Dag 5 We fietsen met een stop aan Chimi Lhakhang, de tempel van de vruchtbaarheid, naar de Dzong
van Punakha, prachtig gelegen aan de samenloop van twee rivieren. Net als andere Dzongs vervult
deze Dzong naast een politiek-administratieve functie ook een religieuze functie. Eenmaal over de
prachtige houten brug overvalt u een merkwaardige rust en kan u ongestoord genieten van één van
de mooiste bouwwerken van Bhutan. Na een uitgebreid bezoek fietsen we verder langs de kolkende
rivier naar het startpunt van de wandeling naar de Khamsum Yulley Namgyal Chorten. Vanop de
bovenste terrassen van deze pagode heeft u schitterende zichten over de vallei. Nadien fietsen we
over de langste hangbrug van Bhutan aan de andere zijde van de rivier terug naar het dorpscentrum
in Punakha waar de volgwagen wacht. Deze mooie dag wordt afgesloten met een bezoek aan Sangchhen Dorji Lhuendup Lhakhang, een prachtig gelegen nonnenklooster.
32 km
Dag 6 en 7 Vandaag rijden we verder naar het oosten met als bestemming de groene Phobjika Vallei.
De adembenemend mooie vallei bevindt zich op een hoogte van bijna 3000 meter. De moerassen in
het gebied zijn een trekpleister voor vogels die hier komen overwinteren om te ontsnappen aan de
koude Himalaya, waaronder de impressionante zwartnekkraanvogel.

BHUTAN AZIË

Kathmandu
Thimphu

Punakha

Phobjikha
Haa

In overleg met de reizigers, nemen we ’s ochtends kort de volgwagen en fietsen vervolgens via een
kronkelende weg dwars door de bergen, door nauwe valleien met rododendrons en magnolia, die
bloeien in het voorjaar, langs mooie dorpjes en dichtbeboste bergruggen. De weg klimt constant maar
is niet echt steil (gemiddeld 4 %) en steeds is de volgwagen in de buurt om de vermoeide reizigers
te assisteren. Na de lunch fietsen we verder naar de Gantey Gomba tempel, één van de mooiste
boeddhistische kloosters van Bhutan. Na een uitgebreid bezoek fietsen we naar het hotel, gelegen
aan de rand van de vallei. De volgende dag staat volledig in het teken van de Phobjijka Vallei. Zowel
per fiets als te voet verkennen we de vallei, door velen gezien als de mooiste vallei van de Himalaya.
52 en 29 km
Dag 8 Vermits er maar één weg is van west naar oost nemen we vandaag terug de weg over de Lawala
Pas waar we de volgwagen ruilen voor de fiets. We fietsen (dalen), tot de Puna Tsang Chu rivier in
Punakha. Na het middagmaal rijden we terug naar Thimpu. Net voor we toekomen brengen we een
bezoek aan Simthoka, de oudste Dzong van Bhutan. Bij aankomst in Thimpu installeren we ons in
het charmante hotel en bezoeken we nog die bezienswaardigheden waar we geen tijd voor hadden
bij ons vorige bezoek aan de stad.
53 km
Dag 9 en 10 Vandaag wacht ons een prachtige fietstocht naar de tot 2002 voor toeristen afgesloten
Haa Vallei. We vinden hier erg mooie boerderijen, kleine kloosters bovenop de berghellingen en een
wilde bergrivier diep in het dal, een erg mooi stukje origineel Bhutan. De smalle weg slingert tussen
de diepgroene bergen regelmatig onderbroken door mooie dorpjes aan de kant van de weg. Met wat
geluk komen we onderweg de grijze langoerapen tegen, volgens het plaatselijk geloof het teken van
een voorspoedige toekomst. Vandaag staan er geen bezoeken gepland dus we hebben de hele dag
om de 76 km af te leggen. De volgende dag rijden we met de volgwagen naar de Cheli La Pas, met
zijn 3988 meter de hoogste pas van Bhutan. Op de top van de pas kan u bij helder weer genieten van
het schitterend zicht op de besneeuwde bergtoppen van de Himalaya. Na te hebben genoten van het
uitzicht stappen we over op de fiets en dalen
af naar Paro. Bij aankomst bezoeken we
Kyichu Lhakhang (één van de oudste boeddhistische tempels in Bhutan), het nationale
museum en de Paro Dzong.
Max. 76 en 36 km
Dag 11 ’s Ochtends vroeg vertrekken we
naar de startplaats van de trekking naar
het Taktshang klooster (Tigers Nest) het
meest gekende klooster van Bhutan, misschien wel hét hoogtepunt van deze reis.
Het klooster is gebouwd tegen een klif van
ruim 3000 meter, op een 800 meter boven
de Paro Vallei. Het is een mooie maar pittige
wandeling vrijwel constant bergopwaarts. ’s
Namiddags nemen we kort de volgwagen en
fietsen we een laatste 8 km terug naar het
hotel.
8 km
Dag 12 en 13 Vlucht naar Kathmandu waar
we ons installeren in het centraal gelegen
hotel. Rest van de dag vrij. ’s Avonds gaan
we samen met de groep eten in een gezellig restaurant. De volgende dag eindigt
het programma met een transfer naar de
luchthaven.

Paro

13 dagen
Kathmandu naar
Kathmandu

Nederlandstalige
groepsreis
05 mei - 21 mei
23 okt - 05 nov
single kamer optie

€ 4735
€ 4735
€ 440

Groepsgrootte
10 tot 14
Aantal fietskilometers
356 km
Aantal fietsdagen 4 volle, 5 halve
Internationale vluchten, luchthaventaksen bij vertrek, Nederlandstalige
begeleiding en vertrekvergadering

inbegrepen.

Individuele reis
Aantal reizigers
2
4-6
8
single kamer optie

Prijs/persoon
€ 4385
€ 3800
€ 3695
€ 440

Inbegrepen
transfers van en naar de luchthavens,
2 overnachtingen met avondmaal in
Kathmandu, 10 overnachtingen op basis van vol pension in Bhutan, Engelstalige fietsgids, lokale gidsen, goede
huurfiets met technische assistentie,
volgwagen met airco, alle uitstappen
en inkomgelden volgens programma,
snacks en water tijdens het fietsen,
visum Bhutan, Bhutan Development
Taks en Royalty, hoteltaksen en garantiefonds.

Like us on Facebook

FLY and BiKE travel
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AZIË MONGOLIË
Onbegrensd Mongolië! Laat u net als
ons betoveren door dit fantastische
land. Tijdens deze reis maakt u kennis met een bijzonder land van groene
steppen, eeuwenoude kloosters, vredige valleien, zingende zandduinen, ruige
bergen tot de gigantische Gobiwoestijn. Her en der verspreid versieren de
gers, de traditionele nomadententen,
het adembenemende landschap. Het
contact met de Mongoliërs is bijzonder.
Beleefd, direct maar vooral ontzettend
gastvrij en oprecht.
Voor reizigers met een avontuurlijke instelling is een rondreis door Mongolië
een onvergetelijke belevenis!

Voor u geschikt? Moeilijkheidsgraad?
Reizen door Mongolië is avontuurlijk.
De hoofdzakelijk niet geasfalteerde
wegen zijn in bijzonder slechte staat,
de afstanden zijn soms wat groter en
aanpassingen aan het programma zijn
nu en dan onvermijdelijk.
Wij proberen op dit alles te anticiperen
door de reis te organiseren in veilige,
comfortabele 4x4 terreinwagens met
maximaal 3 reizigers per jeep.
De overnachtingen zijn een combinatie van gers, hotels en 2 nachten vrij
kamperen met douche en toilet. We
hebben ons uiterste best gedaan de
best beschikbare accommodaties te
selecteren.
De fietstochten gaan hoofdzakelijk
over vlak tot licht heuvelachtig terrein
maar de ondergrond maakt de ritten
hier en daar wat sportiever. We fietsen over verharde zandwegen, grind,
door graslanden en kruisen regelmatig
ondiepe riviertjes. De grotere rivieren
steken we over met de jeeps. Er is
echter geen technische fietsvaardigheid vereist.
Een sportieve en vooral ook flexibele
geest is onontbeerlijk om ten volle te
kunnen genieten van dit unieke land.
Het is een bijzonder boeiend en verrassend land, ook de doorwinterde
reizigers zullen hier hun gading vinden.
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Mongolië

Nederlandstalige groepsreis of individuele reis

13 dagen - Ulaanbaatar naar Ulaanbaatar
Dag 1 Bij aankomst in Ulaanbaatar worden we afgehaald door het lokale team en volgt een korte
transfer naar een comfortabel hotel. In de namiddag plannen we een uitgebreid stadsbezoek. Onmiddellijk valt de wat aparte sfeer van Ulaanbaatar op. Brede straten omringd door grote Russische
betonnen complexen waar oude Lada’s en moderne Hummers kriskras door elkaar rijden. We starten
aan het Sükhbaatar plein en rijden vervolgens naar het Gandan Khiid tempelcomplex en naar het
Boghd Khan Paleis, het voormalige Winterpaleis van de laatste koning. Nadien rijden we naar het
lokale kantoor waar de huurfietsen ons opwachten. U kan deze uitgebreid testen en aanpassingen
laten doen waar nodig. We eindigen deze dag met een gezellig avondmaal in het centrum van de stad.
Dag 2 Na een wat langere transfer start het fietsavontuur. We fietsen over een verharde zandpiste
met hier en daar wat losser zand naar Karkorum, de belangrijkste historische plaats in Mongolië.
Het laatste stuk tot aan het nieuwe, overzichtelijke museum gaat over een goede asfaltbaan. Nadien
fietsen we nog kort naar een kleinschalig ger kamp waar we vriendelijk worden onthaald door de
gastheer. 20 km
Dag 3 We beginnen de dag met een uitgebreid bezoek aan Erdene Zuu, het oudste boeddhistische
klooster van het land. Vervolgens nemen we de volgwagen naar de startplaats van onze fietstocht. We
fietsen heel de dag over een verharde zandpiste door een landschap van eindeloze steppes omringd
door grasgroene heuvels en laaggebergte. Hier en daar verspreid zien we een aantal gers van nomaden
en kruisen we grote kuddes schapen, geiten en paarden. Als we de kans hebben stoppen we bij een
lokale nomadenfamilie om kennis te maken met hun bijzondere manier van leven. In de loop van de
namiddag passeren we de eerste kuddes yaks, een veel voorkomende rundsoort met lange haren.
Bij aankomst te Tsenher fietsen we naar het hotel gelegen aan de gelijknamige warmwaterbronnen.
Na het inchecken kan u zich onderdompelen in de buitenbaden gevuld met het warme water van de
natuurlijke bronnen en kan u genieten van een welverdiende massage.
38 km
Dag 4 en 5 Vandaag fietsen we stukjes door het bos en is de ondergrond af en toe wat rotsachtig en
daardoor wat sportiever. Net als gedurende heel de reis heeft u echter de assistentie van de jeeps
indien u een stukje wenst te rusten. In de namiddag fietsen we door de groene heuvels, gestaag
naar een hoogte van 2000 meter boven zeeniveau om de dag te eindigen met een mooie afdaling
naar onze kampeerplaats in de vrije natuur. De volgende dag nemen we kort de volgwagens naar
een afgelegen plek in de Khasai bergen. Hier trekken we de wandelschoenen aan en wandelen door
een dichtbegroeid bos naar één van de heiligste plaatsen van boeddhistisch Mongolië, het Tuvkhun
klooster. De ligging van het klooster is schitterend en biedt een prachtig uitzicht over de spectaculaire omgeving versierd met duizenden lichtblauwe gebedsvlaggetjes. Na een boeiend bezoek aan het
mysterieuze complex dalen we terug af naar de volgwagens en rijden kort naar een mooie bergpas
waar ondertussen alles in gereedheid is gebracht voor een lekkere picknick lunch. In de namiddag
dalen we de pas af en fietsen door droge rivierbeddingen over de weidse grasvlaktes. Na een tijdje
gaat het landschap over in meer lava-achtige formaties die bij het vallen van de avond prachtig roze
kleuren. Net voor we toekomen aan ons gezellig ger kamp brengen we nog een kort bezoek aan de
Orkhon watervallen.
50 en 35 km
Dag 6 en 7 Vandaag is onze tweede en tevens ook laatste lange (300 km) transfer dag. Vooral het
eerste deel van het traject is erg hobbelig maar de comfortabele jeeps vangen de vaak diepe putten
in de weg goed op. In de latere namiddag rijden we het noordelijke deel van de Gobiwoestijn binnen
en wordt de omgeving meer desolaat en droog. Tegen de avond komen we toe aan het ger kamp
waar we twee nachten verblijven. De volgende dag brengen we een bezoek aan de ruïnes van de

MONGOLIË AZIË

13 dagen
Ulaanbaatar naar
Ulaanbaatar

Ulaanbaatar

Tsenher
OrkhonWatervallen

Karakorum
binnenlandse
vlucht

Ongiin Khiid
Flaming Cliffs

Khongorin Els

Dalanzdagad

Ongii kloosters, ooit één van de grootste kloostercomplexen van het land. In de namiddag staat er
niets op het programma wat u de kans geeft te genieten van de rust van het ger kamp en omgeving.

Nederlandstalige
groepsreis

Dag 8 Vandaag staat een eerder pittige maar unieke tocht door de Gobiwoestijn op het programma.
Deze woestijn kent een verrassende mix van zandduinen, halfwoestijn en steppe. Hier en daar lopen
kuddes kamelen op zoek naar een beetje groen maar meestal zien we er weinig dieren. De totale afstand tot onze overnachtingsplaats aan de Flaming Cliffs is 180 km, waarvan wij een beetje afhankelijk
van de warmte adviseren maximaal 30 km te fietsen. De route is zacht glooiend over een verharde
piste. Sommige stukken ondergrond zijn erg verweerd door de winderosie met als gevolg dat er een
soort ‘wasbord’ ontstaat wat het fietsen soms wat lastiger maakt maar de schitterende omgeving
doet dit ongemak snel vergeten. Na de lunch in het ger kamp plannen we een wandeling door een
droge rivierbedding naar de bossen met schaarse ‘saxualstruiken’. We wandelen vervolgens bij zonsondergang terug door de rivierbedding naar de ‘Vlammende Kliffen’ en naar het ger kamp.
30 km

04 jun - 17 jun
26 jul - 08 aug
single kamer optie

Dag 9 Zowel per volgwagen als per fiets rijden we naar de Khongor duinen, de grootste zandduinen
van Mongolië. We kruisen regelmatig grote kuddes kamelen die ons een beetje vreemd nastaren.
Terwijl de begeleiders de fietsen op de volgwagens plaatsen beginnen wij onze klimtocht naar de top
van de duinen. Het is een erg zware klim door het mulle zand maar de beloning is schitterend. Het
uitzicht op de top over de schijnbaar oneindige omgeving is spectaculair en de afdaling al glijdend
gaat heerlijk vlot.
45 km
Dag 10 en 11 De laatste fietsdag, staat misschien wel het meest uitdagende traject op het programma.
De eerste 20-25 km gaan zacht omhoog over een verharde grindweg door een mooie open vlakte.
De omgeving wordt wat meer bergachtig en de ondergrond gaat over in verhard zand. Rond 32 km
komen we toe aan de ingang van de Dungenee Kloof. Door deze smalle canyon loopt een rivier die
we regelmatig moeten oversteken per fiets. We eindigen het fietsen met een pittige beklimming van
de Oyut Bergpas gevolgd door een steile afdaling. Kort na de pas ontdekken we de idyllisch gelegen
kampeerplaats. De volgende dag staat een wandeling door de Yoliin Am Kloof op het programma.
Dit is een prachtige kloof van zo’n 10 km lang, waar zelfs in de vroege zomer nog ijs kan voorkomen.
Op het einde van de kloof wachten de jeeps en rijden we met nog met een stop aan een andere kloof
door naar het schitterend gelegen ger kamp in de buurt van Dalanzdagad.
43 km
Dag 12 en 13 Vanuit het warme woestijnstadje Dalanzdagad vliegen we terug naar Ulaanbaatar.
Na de lunch rijden we naar Zaisan Hill vanwaar u een mooi uitzicht heeft over Ulaanbataar en de
nabijgelegen heuvels. In de vroege avond rijden we naar een klein theaterzaaltje voor een traditionele
Mongoolse dansshow en sluiten deze dag af met een gezellig avondmaal in het centrum van de stad.
De volgende dag eindigt het programma met een transfer naar de luchthaven.

€ 3700
€ 3900
€ 300

Groepsgrootte
12 tot 15
261 km
Aantal fietskilometers
Aantal fietsdagen 5 volle, 2 halve
Internationale vluchten, luchthaventaksen bij vertrek, Nederlandstalige
begeleiding en vertrekvergadering

inbegrepen.

Individuele reis
Aantal reizigers
2
4
6
8
single kamer optie

Prijs/persoon
€ 2910
€ 2710
€ 2710
€ 2610
€ 300

Inbegrepen
transfers van en naar de luchthaven,
binnenlandse vlucht, 12 overnachtingen op basis van vol pension, Engelstalige fietsgids, lokale gidsen, goede
huurfiets met technische assistentie,
4X4 volgwagen met airco per 3 reizigers, alle uitstappen en inkomgelden
volgens programma, snacks en water
tijdens het fietsen, hoteltaksen en
garantiefonds.

Like us on Facebook

FLY and BiKE travel
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AZIË INDIA

Fort
Kochi

Voor u geschikt?
Reizen door India kan erg intens zijn.
De lokale bevolking is enorm geïnteresseerd in de blanke mens en zal
dan ook heel vaak (dezelfde) vragen
stellen. Als u dit alles kan relativeren,
is India een fantastisch land om te
ervaren per fiets. Vanwege de grotere
rijkdom is de Kerala reis misschien
toegankelijker in vergelijking tot de
Rajasthan reis.

Kerala, het exotische Zuiden.
Een fascinerende rondreis door een
bijzonder stukje India, met uitzonderlijke schoonheid. Kerala is een masala van kronkelende rivieren, meertjes
en kreken verbonden door kanalen
omzoomd door kokospalmen. U vindt
er rubber- en theeplantages, bergen
gehuld in mist, kleurrijke tempels én
een erg rijke fauna en flora. Maak op
de fiets kennis met de erg serene en
gastvrije bevolking.

Internationale groepsreis
09 feb - 21 feb
08 maa - 20 maa
06 sep - 18 sep
08 nov - 20 nov
29 nov - 11 dec
single kamer optie
toeslag e-bike

€ 2380
€ 2380
€ 2380
€ 2380
€ 2380
€ 560
€ 85

Groepsgrootte
6 tot 15
Aantal fietskilometers
462 km
Aantal fietsdagen 6 volle, 3 halve

Individuele reis
Aantal reizigers
2
4-6
8
single kamer optie
toeslag e-bike

Prijs/persoon
€ 2880
€ 2620
€ 2560
€ 560
€ 85

Inbegrepen
groepstransfer van en naar de luchthaven op dag 1 en 13, 12 overnachtingen in kamer met ontbijt, 9 middag- en 9 avondmalen, Engelstalige
fietsgids, goede huurfiets met technische assistentie, volgwagen met
airco, beschreven boottochten, alle
uitstappen en inkomgelden volgens
programma, snacks en water tijdens
het fietsen, hoteltaksen en garantiefonds.
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Kochi

Uitgebreid dossier op
www.flyandbike.be
of 09 226 23 54

Marari

Thattekad

Muthuvaankudi
Kulamavu
Kumarakom
Allepey

Chinnakanal
Vandanmedu
Thekkady

13 dagen
Kochi naar
Kochi

India KERALA

VERNIEUWD!

Internationale groepsreis of individuele reis

13 dagen - Kochi naar Kochi

Dag 1 en 2 Na aankomst volgt een ontmoeting met de andere groepsleden in Fort Cochi gevolgd door
een eerste praktische briefing. In de namiddag verkennen we uitgebreid de historische havenstad en
eindigen deze dag met een Kathakali dansvoorstelling in een klein theater. De volgende dag nemen we
de volgwagen naar Ambalamugal, waar het fietsavontuur start. Het eerste deel van de fietstocht overbruggen we een aantal korte heuvels om vervolgens af te slaan naar een smalle weg door een idyllisch
landschap langs irrigatiekanaaltjes. We passeren op weg naar onze overnachtingsplaats aan de Periyar
Rivier, rubberplantages en fruitgaarden vol heerlijk ruikende mango’s, papaja’s en ananassen.
50 km
Dag 3 en 4 Bij het ontbijt genieten we van de schitterende omgeving en stappen vervolgens op de
fiets voor een dag van hoofdzakelijk klimmen. We fietsen over een rustig asfaltbaantje langs de rivier
door de uitgestrekte vallei. Hoe meer we vorderen hoe meer we moeten klimmen, maar de volgwagen
is steeds in de buurt om de vermoeide fietsers te assisteren. We eindigen de dag met een laatste
beklimming naar een subliem gelegen familieverblijf in de buurt van Muthuvaankudi. Dag 4 klimmen we
verder door de heuvels van het binnenland. De rit is behoorlijk sportief maar de indrukwekkende natuur
met zijn uitgestrekte theevelden, onderbroken door kardemomplantages doet ons absoluut genieten
van de tocht. We verblijven in een mooi koloniaal hotel in het dorp Chinnakanal.
50 en 40 km
Dag 5 Na het ontbijt fietsen we verder langs de felgroene theeplateaus. Ook al zijn er wat klimmetjes
te overbruggen, we blijven ongeveer op dezelfde hoogte. Richting Vandanmedu worden de theevelden
meer en meer vervangen door uitgestrekte specerijplantages, onderbroken door weelderig groene
bossen. Het aroma van de kruiden brengt ons naar een bijzonder resort, gelegen te midden van een
thee- en kardemomplantage. De liefhebbers kunnen genieten van het mooie zwembad in de tuin en
van de verschillende ayurvedische massages (exclusief).
Max. 80 km
Dag 6 en 7 Vandaag fietsen we naar het Periyar Nationaal Park. In dit waterrijke natuurpark vindt u
behalve veel vogels ook olifanten, apen, beren en kleinere dieren zoals otters en schildpadden. In het
park zijn uitstekende wandelroutes aangelegd. We overnachten twee nachten in Thekkady. Dag 7 is
een vrije dag in het park, uw begeleider zal u graag adviseren over de verschillende mogelijkheden
om het park te bezoeken.
47 km
Dag 8 en 9 Vandaag verlaten we definitief het gebied van de thee- en kruidenplantages. We fietsen
een laatste maal door het frisgroene lappendeken over één van de mooiste routes van Kerala, naar
onze overnachtingsplaats in Kulamuva. Na het vele klimmen van de vorige dagen, gaat het dag 9
hoofdzakelijk bergaf richting de kust. Het landschap is wederom schitterend en de vergezichten zijn
fantastisch. Opvallend zijn de verschillende witgepleisterde kerken die we passeren bij het naderen
van Kumarakom. We zijn te gast in een mooi luxueus hotel aan de oevers van het Vembanadu Meer.
60 en 60 km
Dag 10 en 11 In de ochtendkoelte fietsen we langs de met palmbomen omgeven kanaaltjes naar
Allepey, ook wel het ‘Venetië van het Oosten’ genoemd en schepen in op een tot woonboot omgebouwde rijstpakketboot. We varen op onze privéboot door de idyllische natuur van de backwaters,
een gebied van rivieren en kanalen. Terwijl het mooie landschap aan ons voorbij glijdt, bereidt de kok
de heerlijkste maaltijden. Bij kaarslicht laten we de duisternis over ons heen vallen voor een rustige
nacht op het water. De volgende dag, tijdens het ontbijt kan u genieten van het dagdagelijkse leven
op het water. Lokale vissers peddelen voorbij met hun kano’s, watertaxi’s verzamelen schoolkinderen,
het is zalig wakker worden. We verlaten de boot en fietsen langs een oud kanaal via verschillende
koloniale gebouwen langs de restanten van wat ooit een grote kokosnijverheid was. We eindigen dit
fietsavontuur over een prachtige strandweg naar de kustplaats Marari waar we twee nachten verblijven
in een mooi resort met zicht op het witte zandstrand.
45 en 30 km
Dag 12 en 13 Vandaag brengen we een bezoek aan Allepey en de laatste dag eindigt na het ontbijt
met een groepstransfer naar de luchthaven van Kochi.

Delhi
Jodhpur

De twee reizen zijn toegankelijk voor
de gemiddelde fietser. Beide programma's kennen echter ook meer
sportieve dagen maar steeds heeft
u de assistentie van de volgwagen en
bovendien zijn die dagen de fietsafstanden aangepast. Het fietstempo
van de internationale groepen (Kerala) ligt over het algemeen hoger en
er zijn globaal meer beklimmingen
tijdens deze reis.
binnenlandse
vlucht

Agra

Jaipur
Ranthambore
BhensRanakpur
wara
Varanasi
Kumbhalgarh
Korta
Udaipur

India RAJASTHAN

Nederlandstalige groepsreis of individuele reis

16 dagen - Delhi naar Delhi
Dag 1 en 2 Bij aankomst in Delhi worden we afgehaald en naar het hotel in het centrum gebracht.
Dag 2 staat een begeleide stadswandeling van zowel de oude als de nieuwe stad op het programma.
Dag 3 en 4 ’s Ochtends nemen we een binnenlandse vlucht naar Udaipur en plannen bij aankomst een
stadsbezoek aan deze romantische stad. In de namiddag testen we de fietsen en maken een eerste
korte rit rond het Fateh Sugar Meer. Dag 4 fietsen we in de wijde omgeving van Udaipur.
12 en 40 km
Dag 5 We beginnen de dag met een korte transfer uit de stad waar we op de fiets stappen. We fietsen
op en neer in een desolaat landschap, onderbroken door kleine dorpjes waar men ons warm welkom
heet. Eindbestemming van de dag is het kasteel van Kumbhalgarh.
40 km
Dag 6 Na een uitgebreid bezoek aan het fort rijden we deels per volgwagen en deels per fiets naar
Ranakpur. We bezoeken er de grootste Jain Tempel van India, een schitterend wit gebouw waar een
bijzondere mystieke sfeer hangt.
53 km
Dag 7 Mooie dagtocht per fiets door een soort droge jungle, grenzend aan de Aravali bergketen naar
Korta. In dit dorp wonen de Rabari, een herderskaste, die met het vee rondtrekt op zoek naar vruchtbaar land. De vrouwen van deze stam zijn gekleed in felgekleurde jurken en dragen tientallen sieraden
om hals, armen en benen. Bij aankomst in Korta brengen we een uitgebreid bezoek aan een dorp in
de omgeving.
Max. 75 km
Dag 8 Na het ontbijt, zetten we de fietstocht verder naar Bhenswara. We fietsen van nederzetting naar
nederzetting en rijden door een gebied waar men absoluut niet gewend is aan buitenlands bezoek. De lokale
bevolking onderweg begroet ons met een ontwapenende en tegelijk nieuwsgierige glimlach.
53 km
Dag 9 en 10 Deels per fiets, deels per volgwagen rijden we door het vlakke landbouwgebied naar Jodhpur,
ook wel de ‘Blauwe Stad’ genoemd. We verblijven twee nachten in een erg centraal gelegen oude haveli,
een ommuurd koopmanshuis. De volgende dag plannen we een uitgebreid stadsbezoek.
Max 65 km
Dag 11 en 12 Vroeg in de ochtend nemen we de volgwagen tot buiten de stad. We fietsen vervolgens over
smalle wegen van dorpje naar dorpje door een uniek stukje Rajasthan. Tegen de avond komen we toe te
Jaipur waar we twee nachten verblijven. Zowel te voet als per volgwagen verkennen we de verschillende
hoogtepunten van deze prachtige 'Roze Stad'. Op het programma staan onder meer het Amber Fort met
letterlijk een schitterende spiegelhal, het Stadspaleis met het naastgelegen Jantar Mantar, ‘s werelds
grootste astronomisch observatorium én Hawa Mahal oftewel het Paleis der Winden.
Max. 75 km
Dag 13 en 14 Na een korte transfer uit Jaipur stappen we op de fiets en rijden door kleine dorpjes over
rustige wegen naar het zuiden. Eindbestemming van de dag is het nationale park van Ranthambore.
Dag 14 maakt u twee safari’s door het park. Doordat het natuurgebied veelvuldig door toeristen wordt
bezocht, zijn de tijgers inmiddels gewend geraakt aan auto’s, waardoor de imposante dieren vaak van
dichtbij te bewonderen zijn. De hele dag, ook overdag heeft u de kans om de tijgers te spotten. Daarnaast kan u ander wild bewonderen, waaronder allerlei soorten herten, gazelles, apen, evenals een
grote verscheidenheid aan vogels.
60 km
Dag 15 We vervolgen onze weg naar de heilige stad Agra. Ook vandaag fietsen we door erg afgelegen
dorpjes en moeten regelmatig de weg vragen aan de lokale inwoners. De rijrichting kennen we, de finale
route zal reis per reis anders zijn. Bij valavond komen we toe aan ons kleinschalig hotel, met zicht op
de majestueuze Taj Mahal.
Max. 65 km
Dag 16 Bij zonsopgang bezoeken we de Taj Mahal. In de ochtendkoelte heeft u voldoende tijd dit grootse
monument te verkennen in al zijn glorie. Later op de dag volgt nog een stadsbezoek. ’s Avonds nemen
we de volgwagen naar de luchthaven van Delhi waar het programma eindigt.

INDIA AZIË

Moeilijkheidsgraad?
16 dagen
Delhi naar Delhi

verlenging
trein

Rajasthan het land van de maharadja’s. Fietsen door Rajasthan geeft
u het gevoel rond te reizen in een
sprookje uit 1001 nachten. Imposante
forten, romantische paleizen en oude
gegraveerde tempels, getuigen van de
overheersing van de Moghuls en de maharadja’s. We fietsen door erg kleine
dorpjes, regelmatig de weg vragend aan
de herders onderweg en maken kennis met een bijzondere bevolking. Een
unieke manier om dit kleurrijke stukje
India te ontdekken. Laat u verrassen!

Nederlandstalige
groepsreis
27 maa - 12 apr
16 okt - 01 nov
single kamer optie

€ 3755
€ 3755
€ 870

Groepsgrootte
10 tot 16
Aantal fietskilometers
540 km
Aantal fietsdagen 8 volle, 1 halve
Internationale vluchten, luchthaventaksen bij vertrek, Nederlandstalige begeleiding en vertrekvergadering inbegrepen.

Individuele reis
Aantal reizigers
2
4
6
8
single kamer optie

Prijs/persoon
€ 3085
€ 2850
€ 2695
€ 2640
€ 870

Inbegrepen
transfers van en naar de luchthaven,
binnenlandse vlucht, 15 overnachtingen op basis van vol pension, Engelstalige fietsgids, goede huurfiets met
technische assistentie, alle uitstappen en inkomgelden volgens programma, volgwagen met airco, snacks en
water tijdens het fietsen, hoteltaksen
en garantiefonds.

Vanuit Agra is het mogelijk een verlenging van 2 dagen naar de spirituele stad Varanasi bij te reserveren.
Een absolute aanrader! Contacteer
ons voor het programma en de prijs.
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AZIË SRI LANKA

Voor u geschikt?
Moeilijkheidsgraad?
Sri Lanka is een erg
toegankelijk land.
Het eten is lekker
en niet te pikant, de
mensen zijn vriendelijk
en gastvrij. Dé perfecte
combinatie van cultuur
en geschiedenis in het
binnenland en mooie
natuur langs de kusten.

12 dagen
Colombo naar
Colombo

Sigiriya
Dambulla

Polonnaruwa

Kandy
Negombo
Colombo

Hatton
Uda Walawe

Behalve de kuststrook zijn
er weinig vlakke stukken
Galle
Mirissa
en is de route vrij sportief.
U heeft echter steeds de assistentie van een volgwagen en er
is voldoende tijd de heuvels op een
rustige manier te overwinnen.

Fietsen door Ceylon, de tuin van
Boeddha. Géén land in Azië is zo afwisselend als het voormalige Ceylon.
Per fiets verkennen we de oude sites,
gaan op zoek naar de wilde olifant,
rijden langs eindeloze specerijentuinen, fietsen door de dichte jungle om
te eindigen aan het parelwitte strand
van de zuidkust.

Internationale groepsreis
19 jan - 30 jan
02 feb - 13 feb
15 maa - 26 maa
05 apr - 16 apr
26 jul - 06 aug
20 sep - 01 okt
04 okt - 15 okt
08 nov - 19 nov
13 dec - 24 dec
single kamer optie
toeslag e-bike

€ 2480
€ 2480
€ 2480
€ 2480
€ 2480
€ 2480
€ 2480
€ 2480
€ 2480
€ 585
€ 220

Groepsgrootte
2 tot 16
Aantal fietskilometers
575 km
Aantal fietsdagen 6 volle, 3 halve

Individuele reis
Aantal reizigers
2
3
4-6
7-9
single kamer optie
toeslag e-bike

Prijs/persoon
€ 3520
€ 3365
€ 3295
€ 3250
€ 585
€ 220

Inbegrepen
11 overnachtingen in kamer met ontbijt, 9 middag- en 10 avondmalen,
Engelstalige fietsgids, goede huurfiets met technische assistentie,
volgwagen met airco, alle uitstappen
en inkomgelden volgens programma,
snacks en water tijdens het fietsen,
hoteltaksen en garantiefonds.
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Uitgebreid dossier op
www.flyandbike.be
of 09 226 23 54

Sri Lanka

Internationale groepsreis of individuele reis
12 dagen - Colombo naar Colombo

Dag 1 en 2 De eerste avond plannen we een kennismaking met de andere groepsleden in het
strandhotel van Negombo. Het fietsavontuur begint rustig via een mooie kustweg door verschillende
vissersdorpjes. Na een 30 km trekken we landinwaarts en houden halt aan het Kununegala Meer
voor een lekkere lunch. In de namiddag nemen we na een laatste fietstocht de volgwagen naar de
beroemde rotstempel van Dambulla.
54 km
Dag 3 Vandaag fietsen we in een combi van geasfalteerde wegen en verharde zandwegen langs
boomgaarden en rijstvelden naar de majestueuze leeuwenrots van Sigiriya. Boven op deze rots vindt
u de restanten van een paleis van koning Kaspaya. Tijdens de klim (1200 trappen) ontdekken we
prachtige kleurrijke fresco’s en stoppen we even aan de spiegelmuur. Na een uitgebreid bezoek aan
de rots en tempel fietsen we via een netwerk van mooie kanaaltjes terug naar Dambulla.
60 km
Dag 4 Een wat sportievere start van de dag brengt ons over de Kaladuwa heuvels tot we via een
met bomen omzoomde weg afdalen naar het kunstmatige meer van Polonnaruwa. In de namiddag
bezoeken we het kleine museum en fietsen we van tempel naar tempel door de historische site van
Polonnaruwa. Na een uitgebreid bezoek nemen we de volgwagen naar het prachtig gelegen hotel aan
het meer in Giritale.
Max. 78 km
Dag 5 en 6 Na het ontbijt nemen we kort de volgwagen naar het meer van Parakrama Samudra, waar
de fietsen klaar staan. We rijden een stukje door het prachtige Angammedilla Nationaal Park om
vervolgens langs de Ambon Ganga rivier verder naar het zuiden te fietsen. We rijden door begroeide
heuvels, langs een panoramische route, ook wel gekend als de kruidenroute, naar Naula waar we
aan een drukkere weg de volgwagen nemen naar Kandy. De dag nadien plannen we een vrije dag in
deze betoverende stad. De begeleider zal u graag adviseren in de verschillende mogelijkheden om
deze stad te bezoeken.
Max. 75 km
Dag 7 tot 9 De volgende twee dagen staan in het teken van de theenijverheid. We fietsen stevig op
en neer door de verschillende plantages en stoppen onder meer aan een gekend theehuis om het
hele productieproces van het plukken tot het eindproduct te aanschouwen. Het eerste deel van het
traject, door een mooie riviervallei tot Gampola, is eerder vlak. Hier kunnen de liefhebbers de trein
nemen naar onze overnachtingsplaats in Hatton. De fietstocht gaat met de nodige pauzes, verder
langs kleine Tamilgemeenschappen en kleurrijke hindoetempels. Na een laatste klim komen we toe
aan onze overnachtingsplaats, een uniek gelegen koloniale villa, te midden van een theeplantage.
De volgende ochtend fietsen we verder tussen de felgroene theevelden en eindigen na een 30 km
lange afdaling aan een waterreservoir van het Uda Walawe Nationaal Park. Dag 9 bezoeken we uitgebreid het nationaal park. In Uda Walawe leven honderden olifanten, buffels, krokodillen, bijzondere
vogels en vele apen. Na dit bezoek fietsen we langs een smal irrigatiekanaal terug naar het hotel.
Max. 78, 58 en 52 km
Dag 10 en 11 We verlaten definitief het theelandschap en dalen via een slingerende weg af naar het
zuiden. Het fietstraject gaat van dorp naar dorp door verschillende bananenplantages. We fietsen
tussen groen bedekte heuvels en naast vruchtbare groente- en fruitvelden. De laatste kilometers
van de dag rijden we langs de kustweg naar onze overnachtingsplaats aan het strand van Mirissa.
De volgende dag fietsen we langs rijstvelden en kaneelplantages naar de oude historische haven van
Galle. We hebben voldoende tijd deze tot Unesco Werelderfgoed erkende stad te voet te verkennen.
In de namiddag brengt de volgwagen ons terug naar het strandhotel.
81 en 39 km
Dag 12 Na het ontbijt transfer per volgwagen naar de luchthaven van Colombo, waar het programma eindigt.

Paksong
Pakse
Champasak

LAOS AZIË

Ubon
Ratchatani

Tad Lo

Chong
Mek

Don Khong
& Don Khone

8 dagen
Ubon Ratchatani naar
Ubon Ratchatani

Laos

Internationale groepsreis of individuele reis
8 dagen - Ubon Ratchatani naar Ubon Ratchatani

Dag 1 en 2 De reis start in de kleine stad Ubon Ratchatani waar u wordt verwacht in een mooi
resort gelegen aan de oevers van de Mekong rivier. ’s Avonds ontmoet u de andere groepsleden en
overloopt u de laatste praktische zaken van de reis. De volgende dag rijden we naar de grenspost
in Chong Mek waar we na de grensformaliteiten te hebben vervuld, nog een uurtje rijden met de
volgwagen. Ter hoogte van een vlakke asfaltbaan stappen we op de fiets en rijden naar de koloniale
stad Champasak. Een laatste 8 km fietsen brengt ons naar de pre-Ankoriaanse site van Wat Phou
tempel. Na een uitgebreid bezoek fietsen we terug naar Champasak waar we zullen overnachten.
48 km
Dag 3 We beginnen de dag met een rustige fietstocht langs het Don Daeng eiland. Vervolgens nemen
we de veerboot naar de andere zijde van de rivier en fietsen naar Ban Niet Ngong, waar we de site
van Phou Asa bezoeken. In de namiddag nemen we nogmaals een ferry naar Don Khong, één van
de grootste eilanden van de Si Pan Don Archipel. Bij aankomst rest ons nog voldoende tijd om een
mooie wandeling te maken langs de oevers van de rivier.
44 km
Dag 4 Vandaag doen we aan ‘eiland hopping’. Na een vroeg ontbijt fietsen we langs de oevers van
de rivier naar de veerboot die ons naar Don Som zal brengen. We fietsen dit 12 km lange eiland af en
een volgende veerboot brengt ons naar Don Det, waar we langs een zandpad naar een oude Franse
spoorwegbrug fietsen naar Don Khone. Na het middagmaal nemen we een bootje op zoek naar de
unieke Irrawady dolfijnen. Zelfs als u deze dieren niet zou zien is de excursie een fijne ervaring! De
laatste 4 km fietsen brengt ons naar het hotelletje gelegen aan de rivier. Dit is de enige dag dat u
geen assistentie heeft van een volgwagen, maar de route is erg makkelijk en vlak.
45 km
Dag 5 In de ochtendkoelte nemen we de fiets naar een volgende bootoverzet en rijden vervolgens
naar de indrukwekkende Khon Phapeng watervallen, ook wel gekend als de ‘Niagara van de Mekong’.
Op het heetst van de dag nemen we de volgwagen voor een transfer van een twee uur tot net buiten
Pakse. Terug op de fiets gaat het gestaag bergop naar het Bolaven Plateau, befaamd vanwege de
koffiecultuur. Het traject is niet uitzonderlijk zwaar maar de hitte zorgt toch voor een eerder sportieve
uitdaging. Na de lunch te hebben genoten aan de imposante Tad Fane waterval fietsen we verder
naar een prachtig resort te midden van een koffieplantage.
40 km
Dag 6 Via kleine lokale weggetjes fietsen we naar Tha Teng. We passeren vele kleine dorpjes waar de
kinderen ons enthousiast verwelkomen. Er is voldoende tijd om te stoppen onderweg en de bijzondere
levenswijze van de lokale bevolking te ontdekken. In de namiddag fietsen we via een zéér rustige weg
door de dorpjes naar Tad Lo, waar we overnachten in mooie bungalows midden in de natuur. Vóór
het avondmaal kan u genieten van de verschillende natuurlijke poeltjes aan de voet van de waterval
of een wandeling maken in de omgeving.
30 km
Dag 7 en 8 De laatste fietsdag rijden we via de Tad Pha Suam watervallen op en neer terug richting
Pakse. Op het traject zijn een aantal lange beklimmingen, die echter niet steil zijn. Net als steeds
heeft u de assistentie van de volgwagen. Het laatste stuk tot Pakse doen we in de volgwagen waar
we een lekker afscheidsmaal plannen op het dakrestaurant van het hotel. De volgende dag rijden we
met de volgwagen terug naar Ubon Ratchatani waar we rond 11 uur toekomen.
55 km

Ongekend Laos. Laat u verleiden door
de uiterst vriendelijke bevolking, het
dichtbegroeide Bolaven Plateau met zijn
magische watervallen, het rivierleven
én de overweldigende natuur. De afwisseling van landschappen is op deze
achtdaagse ongekend. Laos straalt een
warme rust uit, waar u op de fiets zeker
van zal genieten!

Voor u geschikt? Moeilijkheidsgraad?
Reizen door Laos is vanwege de rust,
verrassend toegankelijk. In het zuiden
is het erg tropisch en met al het water
en groen is het er heel aangenaam om
te vertoeven.Behalve op het Bolaven
Plateau is de route hoofdzakelijk vlak
en erg makkelijk te fietsen.

Internationale groepsreis
02 feb - 09 feb
08 nov - 15 nov
06 dec - 13 dec
20 dec - 27 dec
single kamer optie

€ 1855
€ 1855
€ 1855
€ 1855
€ 370

Groepsgrootte
2 tot 16
Aantal fietskilometers
262 km
Aantal fietsdagen 5 volle, 1 halve

Individuele reis
Aantal reizigers
2
3
4-6
7-9
single kamer optie

Prijs/persoon
€ 2675
€ 2535
€ 2210
€ 2020
€ 370

Inbegrepen
7 overnachtingen in kamer met ontbijt, 6 middag- en 7 avondmalen,
Engelstalige fietsgids, goede huurfiets met technische assistentie,
volgwagen met airco, alle uitstappen
en inkomgelden volgens programma,
snacks en water tijdens het fietsen,
hoteltaksen en garantiefonds.
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AZIË INDONESIË
Bali én Lombok per fiets! De natuur, de eeuwenoude tempels, de
bijzondere ambachten, de steeds
aanwezige beleving van de religie…
dit alles maakt beide eilanden enorm
boeiend om te bezoeken. Het kleurrijke Hindoeïsme, het unieke vulkaanlandschap in Bali en de ongerepte
stranden en prachtige natuur op Lombok maken de reis zéér afwisselend.
‘’You can find Bali in Lombok but you
can’t find Lombok in Bali…´ We cruisen door kleurrijke dorpjes, fietsen
door bamboebossen, balanceren op
smalle paadjes tussen de rijstvelden
en rijden langs, op en in een vulkaankrater. We eindigen de reis op het
paradijselijke eiland Gili Air.
Na al het natuurleed van het voorbije
jaar, verdient deze fantastische bevolking onze opperste steun. Gaan!

Voor u geschikt?
Absoluut een reis aangewezen voor
die reiziger die meer wil beleven dan
enkel strand op deze mooie tropische eilanden. Het contact met de
bevolking is intens. De hotels waar
we verblijven zijn mooi en het eten
lekker. Een toegankelijke maar wel
eerder sportieve reis.
Steeds heeft u de assistentie van de
volgwagen, dus u bent niet verplicht
de beschreven tochten volledig te
fietsen. Prijs / kwaliteit onze topper!

Moeilijkheidsgraad?
Beide eilanden zijn vulkanisch, wat
betekent dat er weinig vlakke stukken
zijn. Globaal gezien dalen we meer
dan dat we stijgen maar het blijft toch
eerder een sportief programma. Gezien de regelmatig slechte staat van
het wegdek is enige ervaring met een
mountainbike zeker een pluspunt.
Steeds heeft u echter de assistentie
van een volgwagen. De dagafstanden
houden we bewust kort, zodat u voldoende tijd heeft om te genieten van
de mooie omgeving.
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Indonesië

VERNIEUWD!

Individuele reis

15 dagen - Bali naar Lombok
Dag 1 Bij aankomst in Denpassar wordt u afgehaald en naar het kunstenaarsdorp Ubud gebracht.
Ubud is het culturele hart van Bali, gelegen tussen prachtige groene rijstvelden. Afhankelijk van het
uur van aankomst heeft u nog de kans de vele bezienswaardigheden van dit kleine stadje te ontdekken. Naast Monkey Forest, een mooi stukje tropisch bos, kan u de lokale tempels bezoeken of
gewoon wandelen langs de verschillende galerijen en winkeltjes waar men u met plezier zal inwijden
in de Balinese schilderkunst.
Dag 2 Na het ontbijt volgt een korte transfer naar Mengwi waar we de Taman Ayung tempel bezoeken. We hervatten onze weg door de bergen naar het startpunt van onze eerste fietstocht. Onderweg
bezoeken we nog de pittoreske tempel van Bratan en ook de specerijen en orchideeën markt. We
testen de fietsen en doen aanpassingen waar nodig. Vervolgens dalen we al fietsend af over kleine
plattelandswegen, langs adembenemende rijstvelden en plantages. Overal staan enthousiaste kinderen langs de kant van de weg en worden we vriendelijk begroet met een ‘hello mister’. We eindigen
de dag terug in Ubud.
50 km
Dag 3 Vandaag gaat de tocht naar het bergachtige noorden van Bali. Het eerste stuk fietsen we weer
langs prachtige rijstvelden en langs verschillende kokosplantages. Het landschap gaat langzaam
over in bos met af en toe een sinaasappelboomgaard richting het kratermeer van de Batur vulkaan.
Deels per volgwagen, deels per fiets bereiken we Kintamani waar we logeren in een eenvoudig hotel
met adembenemende zichten op het meer en de 1717 meter hoge vulkaan. Het kratermeer is 11 bij
13,5 kilometer en is daarmee één van ‘s werelds grootste. De liefhebbers kunnen in de namiddag
warmwaterbronnen bezoeken en aansluitend genieten van een massage (exclusief), heerlijk ontspannend na het fietsen.
40 km
Dag 4 en 5 ’s Ochtends brengt de volgwagen ons naar de buitenste rand van de krater. We werpen
een laatste blik op de vulkaan en het meer voordat we via een eerder smal pad naar de noordkust van
het eiland fietsen. Het is een prachtige, hoofdzakelijk dalende route, door koffie- en cacaoplantages,
niet toegankelijk voor wagens. In de kleine bergdorpjes, waar men nauwelijks toeristen ziet, zijn de
mensen ontzettend vriendelijk en gastvrij. Het enthousiast zwaaien en wuiven van de plaatselijke
bevolking is uniek om te ervaren. We eindigen onze fietstocht in Tejakula en nemen de volgwagen
naar Amed waar we twee nachten verblijven in een schitterend hotel met vanuit het zwembad een
eindeloos zicht over de azuurblauwe zee. Dag 5 plannen we een vrije dag om te luieren, te snorkelen
of te duiken op zoek naar de kleurrijke vissen en koraal.
50 km
Dag 6 De ochtend begint met een korte transfer naar Tirtagangga gevolgd door een indrukwekkende
wandeling door de rijstvelden. We maken kennis met het leven van een rijstboer. De gids leidt ons
langs smalle paadjes en informeert ons over de kruiden en exotische vruchten onderweg. We brengen
een bezoek aan het koninklijke waterpaleis waar de wandeling eindigt.
Hier nemen we de fiets bergafwaarts richting Padang Bai, een klein havenplaatsje in het oosten van
Bali. Het laatste stuk, tot aan de kust, gaat langs uitgestrekte bananenplantages.
46 km
Dag 7 en 8 Na een vroeg ontbijt nemen we de overzetboot (fast ferry) naar Lombok. We worden opgewacht door een nieuw team en rijden naar het hotel te Senggigi waar we twee nachten verblijven
in een mooi hotel aan het strand. De volgende dag nemen we kort de volgwagen naar het startpunt
van een vlakke fietstocht door het platteland van West Lombok. Onderweg zien we mensen druk aan
het werk op het land. We stoppen nog even aan een lokale markt en ook is er de mogelijkheid een
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INDONESIË AZIË

Batur

15 dagen
Bali naar Lombok

Tetebatu

Lombok
Lombok
luchthaven

boottocht

kort bezoekje te brengen aan een kindertehuis. Vervolgens fietsen we via het dorpje Karang Bayan,
waar twee hele oude moskeetjes staan, verder door het uitgestrekte landbouwgebied. Het laatste
stuk van de tocht gaat door fruitplantages. Op de terugweg naar Senggigi kan nog een bezoek aan
Puri Lingsar worden gebracht. Deze in 1714 gebouwde tempel wordt als de meest heilige van het
eiland beschouwd. Vanuit heel Lombok komen mensen naar deze tempel om offers te brengen. De
rest van de namiddag is vrij om te relaxen aan het strand.
25 km
Dag 9 We beginnen met een korte transfer naar het dorpje Pancor waar we op de fiets stappen.
Het eerste stuk is vals plat en gaat over goed asfalt langs rijstvelden. Onderweg hebben we mooie
uitzichten op Lombok’s hoogste vulkaan, de Rinjani. We rusten uit bij een watertuin te Aik Bubak.
Dan wordt het even een stukje klimmen, maar snel wordt deze inspanning beloond met een lange
afdaling over kleine wegen langs verschillende kleine marktjes. U zal merken dat hier haast nooit
toeristen komen. De lokale bevolking is vooral verbaasd dat er ook mensen zijn die fietsen voor het
plezier. Het laatste stuk naar Tetebatu is terug klimmen, maar net als gedurende heel de reis heeft
u de assistentie van de volgwagen.
25 km
Dag 10 Vandaag maken we een fietstocht door het mooie gebied rondom Tetebatu. Na een kort
stukje fietsen over asfalt, gaat de weg over in een zandpad langs ananasplantages en zoete aardappelvelden. We stoppen bij een stukje heilig bos mét waterbron, de habitat van zwarte en grijze
apen. Vervolgens klimmen we tot Pringgasela waar we stoppen voor een heerlijke Sasak lunch. We
wandelen door dit dorp, bekend vanwege de traditionele weefkunst. Daarna stappen we terug op de
fiets en gaan vervolgens via kleine wegen naar Masbagik, een dorpje waar nog op traditionele wijze
keramieken potten worden gebakken. Heeft u nog energie over dan kan u verder fietsen naar Loyok,
het centrum van de bamboe meubelen. In de late namiddag gaan we terug naar Tetebatu.
35 km

Individuele reis
Aantal reizigers
2
4
6
8
single kamer optie

Prijs/persoon
€ 1930
€ 1785
€ 1665
€ 1630
€ 450

Aantal fietskilometers
310 km
Aantal fietsdagen 8 volle, 1 halve

Inbegrepen
transfers van en naar de luchthaven,
14 overnachtingen in kamer met
ontbijt, 6 middagmalen, Engelstalige fietsgids, lokale gidsen, goede
huurfiets met technische assistentie,
volgwagen met airco, boottocht tussen beide eilanden, alle uitstappen
en inkomgelden volgens programma,
snacks en water tijdens het fietsen,
hoteltaksen en garantiefonds.

Dag 11 en 12 Zowel per fiets als per volgwagen rijden we naar de noordkust van het eiland. We rijden
over Pusuk, de hoogste pas van Lombok en fietsen nadien door de vallei waar het heerlijk ruikt naar
knoflook en rode uitjes. We eindigen de fietsdag
in Bayan waar de volgwagen ons opwacht en
naar Senaru brengt, onze overnachtingsplaats
voor twee nachten. De volgende dag laten we
de fiets aan de haak en maken een wandeltocht
door rijstvelden en door traditionele dorpjes
waar het lijkt alsof de tijd stil staat.
40 km
Dag 13 en 14 Dit wordt de laatste fietsdag
langs de kust. Het eerste stuk is er niet veel
verkeer en is het ideaal om te fietsen. Langs de
weg zien we veel apen op zoek naar eten. Na
het stadje Tanjung wordt het een stuk drukker
op de weg en gaan we verder in de volgwagen.
In de kleine haven van Bangsal nemen we een
ferry en varen in een half uurtje naar het mooie
eilandje Gili Air. We verblijven twee nachten in
een mooi hotel met zwembad en zicht op zee.
30 km
Dag 15 We verlaten het eiland en rijden naar
de luchthaven van Lombok waar het programma
eindigt.

Like us on Facebook

FLY and BiKE travel
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AZIË MYANMAR

binnenlandse
vlucht

Mandalay
Bagan
Pindaya

16 dagen
Yangon naar
Mandalay

Voor u
geschikt?

Bago

Yangon
Myanmar
is een erg gesloten
land met weinig toerisme. De bevolking is
uitermate vriendelijk en gastvrij. Beide
reizen leggen hoofdzakelijk het accent
op cultuurbeleving, maar aangezien u
de tempels met de fiets bezoekt, is de
kans op culturele overdaad eerder klein.

Myanmar het land van de gouden
pagodes. Maak kennis met deze
prachtige parel. Door de onderdrukking
is er weinig contact met de westerse
wereld. Reizen door Myanmar is dan
ook als reizen door de tijd. FLY and
BiKE laat de plaatselijke bevolking
zoveel mogelijk meegenieten van ons
bezoek en probeert - waar mogelijk wat financiële hulp te bieden. Doen!
Steun deze fantastische
bevolking!

Nederlandstalige
groepsreis
06 maa - 22 maa
20 nov - 06 dec
single kamer optie

€ 4035
€ 4035
€ 550

Groepsgrootte
10 tot 16
Aantal fietskilometers
600 km
Aantal fietsdagen 10 volle, 3 halve
Internationale vluchten, luchthaventaksen bij vertrek, Nederlandstalige
begeleiding en vertrekvergadering
inbegrepen.

Individuele reis
Aantal reizigers
2
4
6
single kamer optie

Prijs/persoon
€ 3780
€ 3165
€ 3015
€ 550

Inbegrepen
transfers van en naar de luchthaven,
binnenlandse vluchten (2), 14 overnachtingen op basis van vol pension,
Engelstalige fietsgids, goede huurfiets met technische assistentie,
volgwagen met airco, alle uitstappen
en inkomgelden volgens programma,
snacks en water tijdens het fietsen,
hoteltaksen en garantiefonds.
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Heho
Inle Meer

Uitgebreid dossier op
www.flyandbike.be
of 09 226 23 54

Kyaikhtiyo
Hpa An
Mawlamyine

Myanmar

VERNIEUWD!

Nederlandstalige groepsreis of individuele reis
15 dagen - Yangon naar Mandalay

Dag 1 Bij aankomst in Yangon wordt u afgehaald door het lokale team. Na installatie in het hotel kan
u genieten van het mooie zwembad. 's Middags testen we de fietsen en bij zonsondergang bezoeken
we de wereldberoemde Shwedagon Pagode.
Dag 2 en 3 Na een korte transfer start het fietsavontuur door de velden naar Kyaikhtiyo, beter gekend als
het bedevaartsoord Golden Rock. Vlakbij het hotel brengen we nog een bezoek aan een opvangtehuis voor
kinderen. De volgende dag fietsen we over smalle verharde wegen, langs riviertjes, door dorpen omzoomd
met bamboebomen. We stoppen aan een aantal schooltjes en beleven een bijzonder ongerept Myanmar.
Na het middagmaal rijden we naar Kinpun Base Camp en verder per open vrachtwagen naar Yathe Taung.
Samen met de vele pelgrims wandelen we naar de vergulde rots.
50 en 50 km
Dag 4 en 5 De volgende twee dagen verkennen we uitgebreid de Mon Staat. We fietsen over zéér
rustige kronkelende asfaltbaantjes en stoppen onderweg aan een aantal bijzondere tempels. Na het
middagmaal rijden we verder naar Mawlamyine, de hoofdstad van de Mon Staat. Dag 5 begint met
een mooie boottocht naar het gezellige dorpje Kor Nat. Na een uitgebreid bezoek aan een eeuwenoud
teakhouten klooster nemen we de fiets en rijden de rest van de dag over een vlakke verharde zandweg tussen de toppen van het karstgebergte. De omgeving is fantastisch mooi met hier en daar een
kleine waterplas omringd door wuivende palmbomen en rijstvelden. Net voor we toekomen aan de
prachtige lodge stoppen we nog aan de wat aparte site van Lumbini waar meer dan 1000 identieke
Boeddhabeelden ons verwelkomen.
42 en 40 km
Dag 6 en 7 Via de een mooi klooster, gelegen te midden van een klein meertje op een rotspunt, fietsen we naar de grotten van Kaw Goon. Een laatste fietstocht door het unieke karstgebergte brengt
ons terug naar Kyaikhtiyo. De volgende dag zetten we de fietstocht door de kleine dorpjes verder
en bezoeken onder meer een monnikenschool. Langs plantages en door dichtbegroeid woud rijden
we naar Bago. We verkennen uitgebreid de verschillende pagodes en in de namiddag nemen we de
volgwagen terug naar Yangon.
44 en 42 km
Dag 8 en 9 Met een binnenlandse vlucht gaan we naar de stad Bagan. Bij aankomst bezoeken we
per fiets de fantastische site met 2800 tempels, een sprookjesachtig, mystiek landschap. Ook de
volgende dag staat volledig in het teken van de uitgestrekte site én omgeving. We fietsen heel de
dag over smalle zandwegen van pagode naar pagode, en bezoeken onderweg de vele hoogtepunten.
Vóór het ontbijt kunnen de liefhebbers deelnemen aan een unieke ballonvaart (exclusief) boven het
Unesco werelderfgoed van Bagan.
25 en 30 km
Dag 10 en 11 ’s Ochtends nemen we een korte vlucht naar Heho. Per fiets rijden we naar Nyaungshwe,
gelegen aan het wereldberoemde Inle Meer. Dag 11 ruilen we de fiets voor een ‘langstaart boot’ en
verkennen tot zonsondergang de verschillende bezienswaardigheden op het meer. We varen langs
drijvende tuinen en bewonderen de bijzondere vistechniek van de Intha’s.
Max. 65 km
Dag 12 en 13 Op weg naar het noorden wordt het fietstraject wat sportiever, maar ook de volgende
twee dagen heeft u steeds de assistentie van de volgwagen. De omgeving is bezaaid met kleine
en grote pagodes. In de namiddag bezoek aan de grotten van Pindaya waar meer dan 8000 Boeddhabeelden te bewonderen zijn. Dag 13 fietsen we via een slingerende weg naar Mandalay, waar we
twee nachten verblijven.
55 en 60 km
Dag 14 en 15 ’s Ochtends nemen we de boot naar Mingun, waar we de ruïnes van de Pahtodawgyi
bewonderen. Vervolgens fietsen we naar Sagaing en nemen de boot naar het eiland Ava. Over een
verharde zandweg rijden we tussen de bananenplantages van tempel naar tempel. We eindigen de
dag met een mooie zonsondergang bij U Bein Bridge. De volgende dag nemen we na een laatste
zoektocht naar souvenirs de volgwagen naar de luchthaven waar het programma eindigt.
40 km

binnenlandse
vlucht

14 dagen
Yangon naar
Yangon

Bagan
Pindaya

Mount Popa

Kalaw

Heho
Inle Meer

Yangon

Myanmar

Internationale groepsreis
14 dagen - Yangon naar Yangon

Dag 1 en 2 De reis start te Yangon waar u bij een lekker welkomstmaal de andere groepsleden ontmoet en de laatste praktische zaken van de reis overloopt. De volgende dag nemen we ‘s ochtends
vroeg een binnenlandse vlucht naar Heho, gevolgd door een transfer naar het hoger gelegen Kalaw.
We testen de fietsen en doen aanpassingen waar nodig. In de namiddag maken we een mooie tocht
over onverharde wegen in de groene omgeving van dit bergdorp. Er zijn een paar heuvels te overbruggen maar u heeft steeds de assistentie van een volgwagen.
28 km
Dag 3 en 4 Het eerste deel van de fietstocht terug naar Aungban gaat hoofdzakelijk bergaf. Vervolgens
fietsen we verder naar Nyaungshwe, gelegen aan de oevers van het wereldberoemde Inle Meer. De
volgende ochtend maken we een mooie fietstocht rond het meer. In de namiddag laten we de fiets aan
de haak en schepen in op een ‘langstaartboot’ voor een uitgebreide ontdekkingstocht op het meer.
Dit meer, slechts twee tot drie meter diep, wordt omgeven door hoogvlaktes en de in nevel gehulde
Shan bergen. Bij zonsondergang varen we terug naar het hotel.
Max. 79 en 30 km
Dag 5 en 6 In de ochtendkoelte fietsen we naar de grotten van Pindaya. De fietstocht door de
heuvelachtige omgeving is best sportief, maar ook hier heeft u de hele dag de assistentie van de
volgwagen. Bij aankomst bezoeken we het grottencomplex, waar zich volgens de laatste tellingen
meer dan 8000 Boeddhabeelden bevinden. Dag 6 stappen we op de fiets aan het hotel en rijden
deels per fiets, deels per volgwagen door een weinig toeristisch gebied naar Mandalay, waar we drie
nachten verblijven.
63 en 62 km
Dag 7 en 8 We fietsen via de Irrawaddy rivier naar U Bein Bridge, de langste teakhouten brug ter
wereld. Vervolgens steken we de rivier over naar Sagaing en verder naar Mingun, waar we onder meer
de ruïnes van de Pahtodawgyi stupa bewonderen. Ook een vier meter hoge en 9000 kilo wegende
klok kan hier bewonderd worden. In de late namiddag nemen we de boot terug naar Mandalay. Dag 8
voorzien we in de ochtendkoelte een verkenning van de stad per fiets gevolgd door een vrije namiddag.
45 en 26 km
Dag 9 en 10 ’s Ochtends fietsen we langs de oevers aan de andere zijde van de rivier naar het
eilandje Ava. Na een korte oversteek per kleine ferry fietsen we op een verharde zandweg, langs de
vele paardenkarren, van tempel naar tempel op zoek naar de verschillende overblijfselen van het
oude koninkrijk. In Pyinsi nemen we de volgwagen naar onze overnachtingsplaats te Mount Popa.
We verblijven twee nachten in een prachtig resort met schitterend zicht op het bedevaartsoord. De
volgende dag laten we de fiets aan de haak en beklimmen de 900 trappen naar de top van de dode
vulkaan waar we samen met de lokale pelgrims ook het klooster bezoeken.
Max. 95 km
Dag 11 en 12 Na een lekker ontbijt met zicht op de heilige berg, fietsen we naar de uitgestrekte
tempelsite van Bagan. De route van dorpje naar dorpje gaat hoofdzakelijk bergaf door een rustig
landbouwgebied. Onderweg bezoeken we nog een lokale alcoholstokerij waar u het volledige proces
van het maken van de sterke drank kan bewonderen. Bij aankomst in Bagan plannen we een eerste
bezoek aan de uitgestrekte tempelsite. Dag 12 fiets u een volledige dag door de prachtige site van
Bagan. De liefhebbers kunnen bij het ochtendgloren een ballonvaart maken over de vele tempels
(exclusief).
61 en 30 km
Dag 13 en 14 ’s Ochtends nemen we een binnenlandse vlucht naar Yangon. We brengen nog een
laatste bezoek aan de stad en gaan bij zonsondergang naar de welgekende Shwedagon Pagode. We
eindigen de dag met een lekker afscheidsmaal in een gerenommeerd restaurant. Dag 14 eindigt het
programma na het ontbijt.

MYANMAR AZIË

Mandalay

Moeilijkheidsgraad?
Het grootste deel van beide reizen gaat
eerder door licht heuvelachtig gebied
en is toegankelijk voor de gemiddelde
fietser. Het Shan gebied in het Noordoosten van Myanmar is fysiek meer
uitdagend, maar u bepaalt zelf hoeveel
u wenst te fietsen. De lange afstanden
leggen we af per binnenlandse vlucht.
De dag afstanden en vooral het tempo
van de internationale groepsreis zijn
gemiddeld sportiever, maar ook hier
beschikt u steeds over de assistentie
van een volgwagen.

Internationale groepsreis
12 jan - 25 jan
09 feb - 22 feb
08 maa - 21 maa
10 mei - 23 mei
12 jul - 25 jul
09 aug - 22 aug
13 sep - 26 sep
11 okt - 24 okt
08 nov - 21 nov
13 dec - 26 dec
single kamer optie

€ 2865
€ 2865
€ 2865
€ 2865
€ 2865
€ 2865
€ 2865
€ 2865
€ 2865
€ 2865
€ 590

Groepsgrootte
2 tot 16
Aantal fietskilometers
519 km
Aantal fietsdagen 5 volle, 5 halve

Inbegrepen
binnenlandse vluchten (2), 13 overnachtingen in kamer met ontbijt, 12
middag- en 13 avondmalen, Engelstalige fietsgids, goede huurfiets met
technische assistentie, volgwagen
met airco, alle uitstappen en inkomgelden volgens programma, snacks
en water tijdens het fietsen, hoteltaksen en garantiefonds.

Like us on Facebook

FLY and BiKE travel
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AZIË THAILAND

Chiang Mai
Lampang
Phrae
Sukhothai

7 dagen
Bangkok
naar
Chiang Mai

Uthai Thani

Ayutthaya
Bangkok

Voor u geschikt?
Moeilijkheidsgraad?
Vooral gericht op mensen die houden
van de bijzondere cultuur en dit op
een actieve, toegankelijke manier
wensen te beleven. Fietsafstanden
zijn bewust vrij kort gehouden zodat
u meer dan voldoende tijd heeft te
genieten van de fascinerende cultuur
én natuur.

Thailand, de klassieker onder de Azië
reizen. Om te ontsnappen aan de massa, stellen we u graag een aantal fietspakketten voor via rustige en afgelegen
wegen. Fietsen door Thailand is een
perfecte starter voor reizen door Azië!
Beleef meer Thailand!

Internationale groepsreis
13 jan - 19 jan
17 feb - 23 feb
09 maa - 15 maa
13 apr - 19 apr
13 jul - 19 jul
07 sep - 13 sep
12 okt - 18 okt
09 nov - 15 nov
14 dec - 20 dec
single kamer optie
toeslag e-bike

€ 1595
€ 1595
€ 1595
€ 1595
€ 1595
€ 1595
€ 1595
€ 1595
€ 1595
€ 250
€ 350

Groepsgrootte
2 tot 16
Aantal fietskilometers
263 km
Aantal fietsdagen 4 volle, 2 halve

Individuele reis
Aantal reizigers
2
3
4-6
7-9
single kamer optie
toeslag e-bike

Prijs/persoon
€ 2220
€ 1950
€ 1760
€ 1710
€ 250
€ 350

Inbegrepen
6 overnachtingen in kamer met ontbijt, 7 middag- en 5 avondmalen,
Engelstalige fietsgids, goede huurfiets met technische assistentie,
volgwagen met airco, alle uitstappen
en inkomgelden volgens programma,
snacks en water tijdens het fietsen,
hoteltaksen en garantiefonds.
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Uitgebreid dossier op
www.flyandbike.be
of 09 226 23 54

Thailand

VERNIEUWD!

Internationale groepsreis of individuele reis
7 dagen - Bangkok naar Chiang Mai

Dag 1 en 2 We verlaten Bangkok en rijden in een uurtje naar het schitterende Bang Pa-In Zomerpaleis,
een wat surrealistisch paleis dat vroeger door de Thaise koningen werd gebruikt. Nadat we uitgebreid de
mooie tuinen hebben bezocht steken we de Chao Phraya rivier over en start het echte fietsavontuur. We
testen de fietsen en doen aanpassingen waar nodig. In de namiddag fietsen we via rustige wegen langs
de rivier naar de historische site van Ayutthaya. Bij aankomst verkennen we uitgebreid de historische site
voor we naar een mooi boetiekhotel fietsen, gelegen tussen de rijstvelden.
30 km
Dag 2 Onze fietsdag begint met een ontspannen rit naar Wat (= tempel) Chaiyo Worawihan. Deze
oorspronkelijk kleine tempel werd tijdens het bewind van koning Rama V vergroot om plaats te bieden
aan een 22 meter hoog zittend Boeddhabeeld. Na een lekker middagmaal in een lokaal restaurantje
nemen we de volgwagen naar een resort gelegen aan de oevers van de rivier. In de namiddag heeft
u de keuze tussen een fietstocht doorheen de rijstvelden, een tochtje per kajak of kan u zich laten
verwennen met een Thaise massage.
60 km
Dag 3 Via de Sakae Krang rivier fietsen we naar het dorp Hat Thanong, gekend vanwege de handgemaakte messen. Vervolgens rijden we naar het minder gekende Kamphaeng Phet (= muur van diamant),
onze volgende culturele stop. In deze 700 jaar oude stad verkennen we de met mos en bloemen
overgroeide ruïnes van tempels. U heeft meer dan voldoende tijd deze verborgen parel zowel per fiets
als te voet te verkennen. ’s Middags fietsen we via rustige landwegen naar de warmwaterbronnen
van Phra Ruang. Samen met de lokale bevolking genieten we van deze natuurlijke bronnen en rijden
’s avonds met de volgwagen naar een charmant hotel in Sukhothai.
30 km
Dag 4 De ruïnes van Sukhothai behoren tot het meest indrukwekkende erfgoed van heel Thailand. De
oude koningsstad zelf bestaat uit maar liefst 21 historische monumenten, maar rondom liggen nog
eens 50 heiligdommen. Sukhothai staat daarom geheel terecht op de Werelderfgoedlijst van UNESCO.
Na een uitgebreid bezoek zowel te voet als per fiets nemen we de volgwagen naar het schilderachtige
stadje Phrae, waar we een andere periode van de Thaise geschiedenis ingaan, nl. het koninkrijk van
Lanna. Phrae heeft het karakter van een oude vestingstad, met rustieke steegjes waar teakhouten
huizen en tempels te bewonderen zijn. ‘s Avonds gaan we op de Phratu Chai markt genieten van de
vele culinaire specialiteiten.
49 km
Dag 5 Na het ontbijt nemen we de volgwagen gedurende twee uur naar Lampang, ook wel gekend
als Meuang Rot Mah, wat zoveel betekent als ‘Stad van de Koetsen’. Lampang is nl. de enige stad
van Thailand waar nog paardenkoetsen gebruikt worden als transportmiddel. Hier bezoeken we de
bijzonder mooie boeddhistische tempel Wat Phra That Lampang Luan. In de namiddag fietsen we
door de licht heuvelachtige omgeving naar ons hotel aan de rivier.
63 km
Dag 6 We beginnen de dag ook vandaag met een transfer per volgwagen. Vervolgens fietsen we naar
Lamphun waar we, nadat we aan het museum zijn gestopt, de prachtige tempel Wat Phra That Hariphunchai
bezoeken. Nadien fietsen we via een rustige weg noordwaarts verder langs de Ping rivier naar onze eindbestemming Chiang Mai. We rijden door een uitgestrekt landbouwgebied langs boomgaarden vol tropische
vruchten waaronder lychees, mango’s, drakenfruit … ’s Avonds verkennen we de stad per fiets.
50 km
Dag 7 Na het ontbijt nemen we de volgwagen naar Doi Suthep. De 1.600m hoge berg ligt op zowat 16km
ten noordwesten van Chiang Mai. Op de top van de berg staat de Wat Phra That Doi Suthep, één van de
meest heilige tempels van Thailand. Na het beklimmen van ongeveer 300 Nagas (trappen) komt u toe
aan de eigenlijke tempel. Van op dit gekende pelgrimsoord heeft u een prachtig zicht over Chiang Mai en
omgeving. We eindigen dit avontuur met een lekkere lunch en een transfer terug naar de stad.

Kaeng Krachan

Hua Hin
Sam Roi Yot
Ban Krut
Koh Talu

Ranong
Kuraburi

Chumphon

Takuapa
Khao Lak

11 dagen
Bangkok naar
Khao Lak

THAILAND AZIË

Bangkok
Ampawa

Voor u geschikt?
Moeilijkheidsgraad?
Houdt u van zon, zee en strand maar
reist u ook graag actief, dan is deze
reis de geknipte formule voor u. Makkelijke fietstochten met voldoende
afwisseling.

Thailand

Internationale groepsreis of individuele reis

11 dagen - Bangkok naar Khao Lak

Dag 1 We verlaten Bangkok voor een korte transfer naar de drijvende markt van Damnoen Saduak. Na
een uitgebreid bezoek plaatsen we de fietsen op een ‘longtail’ boot en varen door een doolhof van smalle
kanaaltjes langs verschillende kleine dorpjes. We stappen op de fiets en rijden door een groen decor
van kokospalmen en fruitgaarden naar Ampawa, waar we overnachten in een Thais huis aan de rivier.
Onderweg bezoeken we verschillende tempels, waaronder de bijzondere Wat Bang Kung tempel.
35 km
Dag 2 Bij zonsopgang zijn we getuige van de voedselbedeling aan de Boeddhistische monniken vlakbij de
oever van de rivier. Na het ontbijt nemen we de volgwagen naar het Kaeng Krachan Nationaal Park, één van
Thailands grootste parken. Het park bestaat voornamelijk uit tropisch regenwoud en u vindt er dan ook een
uitgebreide fauna en flora. We fietsen langs de oevers van het meer en rijden over een impressionante dam
langs een rustige landweg het binnenland in, om te eindigen aan een prachtig gelegen resort.
25 km
Dag 3 Deze ochtend fietsen we over een rustige weg langs mangofruitgaarden, suikerrietplantages en
palmvelden. Vervolgens steken we de Petchvarin rivier over en fietsen naar een waterreservoir waar
we een kleine tempel bezoeken. Tien kilometer verder houden we onze lunchstop aan een wijngaard in
Hua Hin waar u de kans heeft kennis te maken met de minder gekende Thaise wijncultuur. In de namiddag
fietsen we over een combinatie van asfalt en verharde wegen naar de fraaie Wat Huay Mongkol tempel,
opgedragen aan de monnik Luang Phor Thuad. Hier vinden we het grootste zwarte Boeddhabeeld van
Thailand. Nadien volgt een korte transfer naar Hua Hin.
50 km
Dag 4 Vandaag fietsen we hoofdzakelijk langs de kust. We rijden door schilderachtige vissersdorpjes,
passeren kleine schooltjes en fietsen langs uitgestrekte kokosplantages. Aangekomen in het Sam Roi Yot
Nationaal Park, gekend vanwege de stranden en zoutwatermoerassen, nemen we de lunch aan één van
de vele grotten. Vanavond installeren we ons in een idyllisch gelegen strandverblijf te Ban Krut.
50 km
Dag 5 Na een mooie fietstocht langs de kust, nemen we een speedboot naar het kleine eiland Koh Talu.
In de namiddag heeft u de mogelijkheid te snorkelen, kajakken, wandelen of gewoon te genieten van het
paradijselijke strand.
20 km
Dag 6 en 7 De volgende twee dagen fietsen we verder langs de mooie kustlijn omzoomd met statige
palmbomen. De zevende dag wordt de route een beetje heuvelachtig, maar steeds heeft u de assistentie
van de volgwagen om eventueel een stukje mee te rijden. Onderweg bezoeken we onder meer een koffieen fruitplantage en stoppen aan een klaterende waterval voor een frisse duik. Dag 6 overnachten we in
Chumphon en dag 7 in Ranong, gelegen aan de grens met Myanmar.
30 en 40 km
Dag 8 en 9 Na het ontbijt met zicht op zee, stappen we op de fiets richting een natuurlijke warmwaterbron.
We genieten uitgebreid van het warme water voor we de volgwagen nemen naar een authentiek Thais dorp
waar Moslims, Boeddhisten én Moken (zee nomaden) vredig samenleven. Na te hebben kennisgemaakt
met de verschillende gebruiken en gewoontes, worden we, te gast bij een lokale familie, onderricht in het
Thais koken. Bij valavond nemen we de volgwagen naar Kuraburi. De volgende dag start met een transfer
naar Takuapa waar we een fietstocht door de stad maken. We eindigen de dag met een bezoek aan het
vissersplaatsje Ban Nam Khem en bezoeken het Tsunami Memorial Park, een stille herinnering aan de
vreselijke tragedie van 2004.
20 en 25 km
Dag 10 en 11 Deze ochtend fietsen we via rustige landwegen door schaduwrijke rubberplantages en over
verschillende rivieren naar Khao Lak, gelegen aan het strand. Na een lekker afscheidsmaal eindigt de
reis de volgende dag na het ontbijt.
40 km

Fietsen is een schitterende manier
om een strandvakantie actief te
beleven! Tijdens deze reis verkent u
stranden onbereikbaar per toeristisch
vervoer. U voelt zich regelmatig als
Robinson op een onbewoond eiland.

Internationale groepsreis
05 jan - 15 jan
09 feb - 19 feb
15 maa - 25 maa
11 okt - 21 okt
01 nov - 11 nov
20 dec - 30 dec
single kamer optie
toeslag e-bike

€
€
€
€
€
€

2730
2730
2730
2730
2730
2730
€ 560
€ 350

Groepsgrootte
2 tot 16
Aantal fietskilometers
335 km
Aantal fietsdagen 6 volle, 4 halve

Individuele reis
Aantal reizigers
2
3
4-6
7-9
single kamer optie
toeslag e-bike

Prijs/persoon
€ 3395
€ 2930
€ 2210
€ 2020
€ 560
€ 350

Inbegrepen
10 overnachtingen in kamer met ontbijt, 10 middag- en 10 avondmalen,
Engelstalige fietsgids, goede huurfiets met technische assistentie,
volgwagen met airco, alle uitstappen
en inkomgelden volgens programma,
snacks en water tijdens het fietsen,
hoteltaksen en garantiefonds.

Like us on Facebook

FLY and BiKE travel
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AZIË THAILAND

Fang

Chiang Mai naar
Chiang Rai

Chiang
Mai

4 dagen
Chiang Mai
naar Chiang Rai
4 dagen
Bangkok naar
Bangkok
Kanchanaburi

Internationale groepsreis
Vertrek elke maandag
single kamer optie
Groepsgrootte
Aantal fietskilometers
Aantal fietsdagen

Chiang
Rai
Bua Thong

Mae
Taeng

Voor u geschikt? Moeilijkheidsgraad?
Golvend terrein echter zonder grote
beklimmingen. Hier en daar stukken
onverhard, maar er is geen technische
mountainbike ervaring vereist.

Mae
Salak

Ayutthaya
Damnoen
Saduak Bangkok

€ 895
€ 125
2 tot 16
145 km
4 volle

Individuele reis
Aantal reizigers
2
3
4-5
6-9
single kamer optie

Prijs/persoon
€ 1150
€ 960
€ 865
€ 790
€ 125

Inbegrepen
3 overnachtingen in kamer met ontbijt, 4
middag- en 3 avondmalen, Engelstalige
fietsgids, goede huurfiets met technische assistentie, volgwagen met airco,
alle uitstappen en inkomgelden volgens
programma, snacks en water tijdens het
fietsen, hoteltaksen en garantiefonds.

Bangkok naar Bangkok
Voor u geschikt? Moeilijkheidsgraad?
Erg toegankelijke fietstocht en toch
bezoekt u heel wat bezienswaardigheden van Centraal Thailand. Een aantrekkelijke aanvulling op een klassieke
strandvakantie…

Internationale groepsreis
Vertrek elke dinsdag
€ 760
single kamer optie
€ 125
Groepsgrootte
2 tot 16
Aantal fietskilometers
120 km
Aantal fietsdagen 1 volle, 3 halve
toeslag e-bike
€ 200

Individuele reis
Aantal reizigers
2
3
4-5
6-9
single kamer optie
toeslag e-bike
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Prijs/persoon
€ 1110
€ 950
€ 830
€ 780
€ 125
€ 200

Inbegrepen
3 overnachtingen in kamer met ontbijt, 4 middag- en 2 avondmalen,
Engelstalige fietsgids, goede huurfiets met technische assistentie,
volgwagen met airco, alle uitstappen
en inkomgelden volgens programma,
snacks en water tijdens het fietsen,
hoteltaksen en garantiefonds.

Thailand

Internationale groepsreis of individuele reis
4 dagen - Chiang Mai naar Chiang Rai

Dag 1 De dag begint met een transfer naar de watervallen van Bua Thong, waar na een frisse duik,
het fietsavontuur start. We fietsen door een teakplantage, langs kleine weggetjes door de rijstvelden
en eindigen op een mooie zandweg langs een smal kanaal naar een kunstmatig meer. Na een korte
stop rest ons nog voldoende tijd om te genieten van het hotel met prachtig zwembad.
30 km
Dag 2 Deze ochtend bezoeken we de grotten van Chiang Dao. In dit kilometerslange gangenstelsel
bevinden zich naast de verschillende religieuze relikwieën ook de Chiang Dao-tempel, met een imponerend Birmees Boeddhabeeld. Na een uitgebreid bezoek fietsen we over een verharde zandweg door
een prachtig landschap van hoge kalksteenrotsen. Met wat geluk ontmoeten we op de rijstvelden de
kleurrijke, traditioneel geklede Akha, Lisu en Palaung bergvolkeren.
35 km
Dag 3 Na het ontbijt nemen we de volgwagen naar Fang. We volgen een schilderachtige fietsroute
door kleine nederzettingen, langs de Mae Kok rivier naar het dorpje Mae Salak. De groene heuvels
in de verte vormen de natuurlijke grens met Myanmar. We eindigen deze mooie fietsdag aan de oevers van de Mae Kok rivier waar we ons installeren in een prachtig resort met zwembad.
40 km
Dag 4 De ochtend begint met een korte transfer naar een afgelegen Lahu dorp waar we een boot
nemen voor een ontspannen tocht over de Mae Kok rivier. Terug op de fiets rijden we via warmwaterbronnen richting Chiang Rai. We bezoeken de belangrijkste tempel Wat Phrakaew, met zijn gouden
pagodes letterlijk schitterend en houden een laatste stop aan Wat Rong Khun, ook wel gekend als
de Witte Tempel.
40 km

Internationale groepsreis of individuele reis
4 dagen - Bangkok naar Bangkok

Dag 1 's Ochtends rijden we met de volgwagen naar Damnoen Saduak, de grootste drijvende markt
van Thailand. Na een uitgebreid bezoek plaatsen we de fietsen op een ‘longtail’ boot en varen naar
Wat Amphawan Chetiyaram tempel, waar de fietstocht start. We fietsen door een prachtig decor van
kokospalmen, Aloë Vera planten en fruitgaarden. In de late namiddag nemen we de volgwagen naar
Kanchanaburi.
32 km
Dag 2 Bezoek aan de beruchte ‘Bridge over River Kwai’, het kerkhof en het Oorlogsmuseum. We nemen
de trein over de brug en rijden naar de grotten van Kraset. Na de lunch fietsen we langs uitgestrekte
teakplantages en kleine dorpjes naar de historische site van Prasat Muang Sing, die we uitgebreid
verkennen per fiets. In de vooravond nemen we de volgwagen naar het hotel aan de rivier.
30 km
Dag 3 Na het ontbijt fietsen we langs kleine landweggetjes over een houten hangbrug naar de watervallen van Sai Yok Noi. De liefhebbers kunnen vóór het middagmaal nog een duik nemen in het koele
water. In de namiddag rijden we zowel per fiets als per volgwagen via Suphanburi naar Ayutthaya, de
oude hoofdstad van Siam.
30 km
Dag 4 Bij zonsopgang gaan we naar de markt en kopen vers voedsel om te schenken aan de ‘bedelende’
monniken. Vervolgens bezoeken we per fiets de stad en de verschillende tempels. In de namiddag
fietsen we via de Chao Praya rivier naar een voormalig zomerpaleis van koning Chulalongkorn en we
eindigen de dag ’s avonds met een transfer terug naar Bangkok.
28 km

Hanoi
Nachttrein

Voor u geschikt?
Moeilijkheidsgraad?
Vietnam is een erg vriendelijk land
met een lekkere keuken. Ten gevolge
van de geschiedenis zijn er heel wat
Europese invloeden. Fietsen is
de ideale manier om een beHue
hoorlijk druk land op een
rustige en ontspannen
Hoi
An
manier te verkennen.
Quang
De reis is toeganNgai
kelijk voor elkeen
Quy
Nhon
met een gemiddelde
Nha
fysieke conditie. Er
Trang
zijn 2-3 bergpassen,
Dalat
maar die kan u inMui
Ne
dien té lastig zonder
Saigon
probleem afleggen in
de volgwagen.

Vietnam

Internationale groepsreis of individuele reis
14 dagen - Saigon naar Hanoi

Dag 1 en 2 Ontmoeting met de andere groepsleden in Ho Chi Minh City gevolgd door een een praktische briefing. De volgende dag nemen we de volgwagen uit de drukke stad. Na het correct afstellen
van de fietsen rijden we over kleine landweggetjes, langs rijstvelden en door rubberplantages naar
de Cu Chi tunnels, een immens netwerk van ondergrondse tunnels waar tijdens de Vietnamoorlog
verschillende militaire acties plaatsvonden. Na een uitgebreid bezoek nemen we de volgwagen terug
naar de stad zodat we nog de kans hebben de verschillende bezienswaardigheden van Saigon te
bezoeken.
40 km

Begeef u onder de miljoenen fietsers. Vietnam is een uniek en boeiend land met een enorme verscheidenheid aan landschappelijk schoon,
een ongelooflijk rijke cultuur, een
heerlijke keuken én een geschiedenis
die meer dan vierduizend jaar teruggaat. Dit is het Vietnam dat wij graag
aan u willen voorstellen!

Internationale groepsreis

Dag 3 ’s Ochtends nemen we kort de volgwagen naar de Dong Nai rivier die we oversteken per ferry.
Nadien stappen we op de fiets en volgt een mooie tocht door een uitgestrekt landbouwgebied langs
rijstvelden en rubberplantages. Na het middagmaal in Can My fietsen we via rustige wegen naar Song
Ray en het Ba To Meer op weg naar het paradijselijke strand van Mui Ne. Het laatste stuk van de dag
nemen we even de volgwagen.
Max. 80 km

16 feb - 29 feb
12 jul - 25 jul
06 sep - 19 sep
25 okt - 07 nov
22 nov - 05 dec
single kamer optie
toeslag e-bike

Dag 4 In de ochtendkoelte fietsen we een tijdje langs de kustlijn om vervolgens het binnenland in te
rijden naar de uitlopers van het Centrale Hoogland. Het parcours is wat meer heuvelachtig maar de
volgwagen is steeds in de buurt om de vermoeide reizigers te assisteren. Na een lekkere noedelsoep
in een plaatselijk restaurant zetten we onze tocht verder. We eindigen de dag met een transfer naar
Dalat, een voormalig Franse koloniale stad omringd door diepgroene naaldbossen.
65 km

Groepsgrootte
6 tot 16
Aantal fietskilometers
575 km
Aantal fietsdagen 7 volle, 2 halve

Dag 5 en 6 Een spectaculaire fietsrit over aantal korte maar pittige hellingen brengt ons langs een
mix van landbouwgrond, koffieplantages en weelderig bos. Op de laatste bergpas houden we halt voor
het middagmaal en nadien volgt een welverdiende afdaling van 30 km terug naar de laaglanden. Moe
maar voldaan rijden we vervolgens met de volgwagen naar Nha Trang gelegen aan de kust. Dag 6 is
een rustdag aan het strand en zal de reisleider u graag adviseren over de verschillende mogelijkheden
waaronder een boottocht naar de koraaleilanden in de buurt.
Max. 100 km
Dag 7 en 8 In de ochtendkoelte, na een korter transfer, fietsen we naar het kleine vissersdorp Dai
Lanh. Na een lekkere lunch op het strand zetten we de fietstocht langs rijstvelden en kleine dorpjes
verder. De dag eindigt met een korte transfer naar Quy Nhon. De dag nadien rijden we deels per fiets,
deels per volgwagen naar Quang Ngai.
Max. 80 en max. 80 km
Dag 9 en 10 Na het ontbijt fietsen we naar het museum en de openluchtsite van My Lai. In dit dorp
hebben de Amerikaanse soldaten in 1968 een van de grootste bloedbaden uit de Vietnamoorlog
aangericht. Na een begeleid bezoek aan de macabere site rijden we verder per fiets en volgwagen naar
Hoi An waar we twee nachten verblijven. De volgende dag laten we de fiets aan de haak en maken een
wandeling door het verkeersvrije historische centrum van deze voormalige handelsstad.
40 km
Dag 11 en 12 We beginnen de dag met een transfer tot voorbij Danang waar we starten aan de
beklimming van de Hai Van Pas, ook wel gekend als de 'Wolkenpas'. Het is een 10 km gestaag klimmen, maar ook hier heeft u de assistentie van de volgwagen. Na een welverdiende afdaling, fietsen
we verder naar de voormalige keizerlijke hoofdstad Hue. De volgende dag ontdekken we zowel per
fiets als per boot de rijke culturele geschiedenis van deze stad. We fietsen naar de Citadel met de
oude binnenstad en na een uitgebreid bezoek ruilen we de fiets voor een smalle boot en varen via
de Parfumrivier naar de verschillende graftomben van de vroegere keizers. ´s Avonds nemen we de
nachttrein naar Hanoi.
Max. 70 en 20 km
Dag 13 en 14 De laatste dag verkennen we Hanoi. We bezoeken onder meer de One Pillar Pagode,
de Tempel van de Litteratuur en de Hoa Lo gevangenis, ook wel gekend als de Hanoi Hilton. Dag 14
eindigt de reis met een groepstransfer naar de luchthaven.

VIETNAM AZIË

14 dagen
Saigon naar
Hanoi

€ 1955
€ 1955
€ 1955
€ 1955
€ 1955
€ 390
€ 135

Individuele reis
Aantal reizigers
2
4
6
8
single kamer optie
toeslag e-bike

Prijs/persoon
op aanvraag
€ 2830
€ 2440
€ 2320
€ 390
€ 135

Inbegrepen
groepstransfers van en naar de luchthaven op dag 1 en 14, nachttrein, 12
overnachtingen in kamer met ontbijt,
5 middag- en 1 avondmaal, Engelstalige fietsgids, goede huurfiets met
technische assistentie, volgwagen
met airco, alle uitstappen en inkomgelden volgens programma, snacks
en water tijdens het fietsen, hoteltaksen en garantiefonds.

Like us on Facebook

FLY and BiKE travel
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Hue

AZIË VIETNAM

Lang Co
Hoi An
Quang Ngai

10 dagen
Hue naar
Nha Trang

Qui Nhon
Tuy Hoa

Whale
Island

Nha Trang

Voor u geschikt?
Moeilijkheidsgraad?
Heeft u wat minder tijd en eindigt u
graag aan het strand, dan is deze
Vietnam reis helemaal geschikt voor
u. Ook deze reis is toegankelijk voor
elkeen met een gemiddelde fysieke
conditie. Er zijn 2-3 bergpassen, maar
die kan u indien té lastig zonder probleem afleggen in de volgwagen. Gezien de vluchten in Hanoi en/of Ho
Chi Minch stoppen valt de reis perfect
te combineren met een bezoek aan
deze steden.

Begeef u onder de miljoenen fietsers. Vietnam is een uniek en boeiend land met een enorme verscheidenheid aan landschappelijk schoon,
een ongelooflijk rijke cultuur, een
heerlijke keuken én een geschiedenis
die meer dan vierduizend jaar teruggaat. Dit is het Vietnam dat wij graag
aan u willen voorstellen!

Internationale groepsreis
09 feb - 18 feb
15 maa - 24 maa
05 apr - 14 apr
10 mei - 19 mei
28 jun - 07 jul
13 sep - 22 sep
11 okt - 20 okt
13 dec - 22 dec
single kamer optie
toeslag e-bike

€ 2080
€ 2080
€ 2080
€ 2080
€ 2080
€ 2080
€ 2080
€ 2080
€ 375
€ 200

Groepsgrootte
2 tot 16
Aantal fietskilometers
470 km
Aantal fietsdagen 4 volle, 3 halve

Individuele reis
Aantal reizigers
2
3
4-6
7-9
single kamer optie
toeslag e-bike

44

Prijs/persoon
€ 2785
€ 2300
€ 2170
€ 2020
€ 375
€ 200

Inbegrepen
9 overnachtingen in kamer met ontbijt, 7 middag- en 8 avondmalen, Engelstalige fietsgids, goede huurfiets
met technische assistentie, volgwagen met airco, alle uitstappen en
inkomgelden volgens programma,
snacks en water tijdens het fietsen,
hoteltaksen en garantiefonds.

Vietnam

Internationale groepsreis of individuele reis
10 dagen - Hue naar Nha Trang

Dag 1 De eerste avond plannen we een kennismaking met de andere groepsleden in het hotel te Hue
gevolgd door een gezellige maaltijd in een lokaal restaurant. Voor zij die tijdig toekomen organiseren
we in de namiddag reeds een eerste fietstocht door de historische keizerlijke hoofdstad. De volgende
dag verlaten we Hue en rijden via een mooie strandweg naar Phuc Tuong Hill. We fietsen langs de
duinen, omzoomd met sierlijke kokospalmen, passeren hier en daar een grafsteen, een kleurrijke
pagode en eindigen met een korte transfer aan het tropische strand van Lang Co.
15 en 65 km
Dag 3 De dag begint met een prachtige, maar fysiek wat uitdagende tocht, over de 496 meter hoge
Hai Van Pas (= Wolkenpas). Het is een beklimming van 10 km over een goede asfaltbaan richting de
top. De volgwagen is steeds in de buurt om eventueel vermoeide reizigers te assisteren. Bij helder
weer heeft u mooie vergezichten over de Zuid-Chinese Zee. Na het middagmaal in Danang wacht
ons een rustig, mooi traject naar de Marmeren Bergen. Vervolgens bezoeken we China Beach en
fietsen we verder op het platteland naar Hoi An waar we twee nachten verblijven in een mooi resort
gelegen aan de rivier.
55 km
Dag 4 In de ochtendkoelte fietsen we via kleine landwegen naar My Son, een oud tempelcomplex van
de Cham bevolking. Tijdens de rit passeren we rijstvelden, rijden door afgelegen dorpjes, een gebied
weinig bekend met het toerisme. Er zijn wat heuvels te overwinnen en de weg is af en toe in slechte
staat, maar de mooie omgeving compenseert de inspanning ruimschoots. Hoewel My Son voor een
groot deel vernield werd door de Amerikaanse bombardementen is de site nog erg impressionant.
Na de lunch in een lokaal restaurant staat een begeleid bezoek aan deze site op het programma. In
de late namiddag rijden we per volgwagen terug naar Hoi An.
55 km
Dag 5 ‘s Ochtends fietsen we naar Tam Thanh waar we voor het middagmaal kunnen genieten van het
strand. In de namiddag volgt een transfer naar My Lai. In dit dorp hebben de Amerikaanse soldaten
in 1968 een van de grootste bloedbaden uit de Vietnamoorlog aangericht. Na een begeleid bezoek
aan zowel de site als het museum nemen we kort de volgwagen naar Quang Ngai.
50 km
Dag 6 en 7 Deels per fiets, deels per volgwagen rijden we naar Qui Nhon. Dag 7 fietsen we langs een
smalle spoorweg naar Tuy Hoa, één van de armste regio’s van het land. Deze twee dagen zijn echt
pionierswerk langs kleine wegen, waar men absoluut niet gewend is aan een bezoek van westerse
toeristen.
Max. 70 en max. 80 km
Dag 8 en 9 Vandaag is de laatste, maar misschien wel meest memorabele fietsdag van de reis. De
eerste kilometers gaan langs diepe valleien tussen de bergen met grasgroene rijstvelden her en der
verspreid. Af en toe is het een beetje klimmen, maar net als gedurende heel de reis heeft u de assistentie van de volgwagen. Na twee bergpassen te zijn gepasseerd rijden we naar de kust en fietsen door
een spectaculair kustlandschap een 20 km op een smalle landtong. Het fietsavontuur eindigt aan de
overzet naar Whale Island, waar we twee nachten verblijven aan een parelwit zandstrand.
58 km
Dag 10 Na het ontbijt varen we terug naar het vasteland en rijden met de volgwagen naar Nha Trang
waar het programma eindigt.

VIETNAM AZIË

Hue
Lang
Co
Hoi An

7 dagen
Hue An naar Hoi An

Voor u geschikt?
Wil u graag eens proeven van een
fietsvakantie? Maak dan vanop de
fiets kennis met een mooi stukje
cultureel Vietnam. Gedurende een
week fietst u over rustige landwegen
tussen de vele schoolkinderen en lokale landbouwers. We wisselen het
fietsen af met uitgebreide bezoeken
aan de vele bezienswaardigheden
eigen aan deze streek.

Moeilijkheidsgraad?

Vietnam

VERNIEUWD!

Internationale groepsreis of individuele reis

7 dagen - Hue naar Hoi An

Dag 1 en 2 De reis start in Hue, de voormalige keizerlijke hoofdstad van Vietnam. Kort na de middag ontmoet u in het hotel de andere groepsleden en gaan we naar de indrukwekkende citadel, de
thuishaven van Nguyen Dynastie tussen 1802 en 1945. Deze citadel, ontwerpen naar het voorbeeld
van de Verboden Stad in China geeft ons een duidelijk inzicht hoe de koninklijke familie leefde tijdens
de piek van hun heerschappij. We eindigen deze dag met een traditioneel Vietnamees etentje in een
befaamd restaurant.
Dag 2 en 3 Vandaag start het echte fietsavontuur. Nadat we de fietsen hebben getest en aanpassingen
hebben gedaan waar nodig fietsen we naar de aanlegsteiger aan de rivier. We plaatsen de fietsen op
een privé-boot en varen over de Parfumrivier naar de zeven verdiepingen tellende Thien Mu Pagode.
Nadat we uitgebreid deze pagode hebben bezocht fietsen we over een licht glooiende weg naar het
sfeervolle mausoleum van Minh Mang. Deze graftombe bestaat uit een groot aantal gebouwen en
beelden gelegen op een uitgestrekt landgoed. Vervolgens fietsen we door een landschap van rijstvelden en kleine dorpjes naar de graftombe van Khai Dinh. De buitenkant is bedekt met grijs beton
en vormt een schril contrast met de kleurrijke mozaïeken van het interieur. Heel apart en fotogeniek
zijn ook de stenen standbeelden, die voor de tombe staan. Bij valavond fietsen we terug naar Hue.
De volgende dag verlaten we in de ochtendkoelte het hotel en fietsen via rustige landweggetjes naar
het 200 jaar oude traditionele dorp Phuoc Tich. We bezoeken verschillende huizen en leren heel wat
meer over dit rijke en cultureel belangrijke dorp. ’s Namiddags fietsen we terug naar Hue en heeft u
de kans de stad verder op eigen houtje te verkennen.
30 en 50 km
Dag 4 We verlaten definitief Hue en fietsen via een mooie strandweg naar Phuc Tuong Hill. We rijden
langs de duinen, omzoomd met sierlijke kokospalmen, passeren hier en daar een grafsteen, een
kleurrijke pagode en eindigen met een korte transfer aan het tropische strand van Lang Co. Na het
middagmaal heeft u nog voldoende tijd te genieten van het luxueuze resort aan het paradijselijke
strand.
Max. 65 km
Dag 5 De dag begint met een prachtige, maar fysiek wat uitdagende tocht, over de 496 meter hoge
Hai Van Pas (= Wolkenpas). Het is een beklimming van 10 km over een goede asfaltbaan richting de
top. De volgwagen is steeds in de buurt om eventueel vermoeide reizigers te assisteren. Bij helder
weer heeft u mooie vergezichten over de Zuid-Chinese Zee. Na het middagmaal in Danang wacht ons
een rustig, mooi traject naar de Marmeren Bergen. Vervolgens bezoeken we China Beach en fietsen
we verder op het platteland naar Hoi An waar we twee nachten verblijven in een mooi resort gelegen
aan de rivier.
55 km
Dag 6 en 7 In de ochtendkoelte fietsen we via kleine landwegen naar My Son, een oud tempelcomplex van de Cham bevolking. Tijdens de rit passeren we rijstvelden, rijden door afgelegen dorpjes,
een gebied weinig bekend met het toerisme. Er zijn wat heuvels te overwinnen en de weg is af en
toe in slechte staat, maar de mooie omgeving compenseert de inspanning ruimschoots. Hoewel
My Son voor een groot deel vernield werd door de Amerikaanse bombardementen is de site nog erg
impressionant. Na de lunch in een lokaal restaurant staat een begeleid bezoek aan deze site op
het programma. In de late namiddag rijden we per volgwagen terug naar Hoi An. Dag 7 eindigt het
programma na het ontbijt.
50 km

Met uitzondering van één beklimming
(die u ook kan afleggen in de volgwagen) is dit een zo goed als vlakke
fietsroute die zéér toegankelijk is
voor de gemiddelde fietser. Maak
kennis met deze originele manier van
reizen. De reis is perfect combineerbaar met bv. een 4-daagse fietsreis
door de Mekongdelta. Contacteer
ons vrijblijvend voor bijkomende informatie.

Internationale groepsreis
16 maa - 22 maa
20 apr - 26 apr
18 mei - 24 mei
15 jun - 21 jun
20 jul - 26 jul
17 aug - 23 aug
21 dec - 27 dec
single kamer optie
toeslag e-bike

€ 1285
€ 1285
€ 1285
€ 1285
€ 1285
€ 1285
€ 1285
€ 250
€ 220

Groepsgrootte
2 tot 16
Aantal fietskilometers
250 km
Aantal fietsdagen 4 volle, 1 halve

Individuele reis
Aantal reizigers
2
3
4-6
7-9
single kamer optie
toeslag e-bike

Prijs/persoon
€ 1855
€ 1670
€ 1530
€ 1435
€ 250
€ 220

Inbegrepen
6 overnachtingen in kamer met ontbijt, 5 middag- en 4 avondmalen,
Engelstalige fietsgids, goede huurfiets met technische assistentie,
volgwagen met airco, alle uitstappen
en inkomgelden volgens programma,
snacks en water tijdens het fietsen,
hoteltaksen en garantiefonds.

Like us on Facebook

FLY and BiKE travel
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AZIË MULTI LANDEN

Bangkok

9 dagen
Phnom Penh
naar Bangkok

Rayong
Chantaburi
Trat
Koh Khong
Tatai

Phnom Penh

Chi Pat
Ream
Nationaal Park

Takeo
Keb

Voor u geschikt?
Moeilijkheidsgraad?
U houdt van cultuur en natuur? Mét
begeleiding en op de fiets kan u op
een veilige manier dit bijzondere land
leren kennen. Het is een zéér afwisselende reis, met zowel tempels, lokaal
leven als een indrukwekkende natuur.
Het grootste deel van deze rondreis
gaat over vlak terrein. De eerste twee
dagen zijn een beetje heuvelachtig,
maar niet zwaar en er is steeds een
volwagen ter assistentie.

Cambodia per fiets? Cambodia is een
mysterieus land met een boeiende geschiedenis. U vindt er prachtige ruïnes
uit het Angkor Rijk, een overweldigend
groene natuur, kleine, onaangetaste
dorpjes en vooral ook een lieve bevolking. Voor wie houdt van de fiets, is
dit dé ideale manier om dit bijzondere
land te ontdekken op een veilige en
afwisselende manier!

Internationale groepsreis
19 jan - 27 jan
23 feb - 02 maa
14 jun - 22 jun
19 jul - 27 jul
13 sep - 21 sep
18 okt - 26 okt
20 dec - 28 dec
single kamer optie

€ 1965
€ 1965
€ 1965
€ 1965
€ 1965
€ 1965
€ 1965
€ 395

Groepsgrootte
2 tot 16
Aantal fietskilometers
613 km
Aantal fietsdagen 8 volle, 3 halve

Individuele reis
Aantal reizigers
2
3
4-6
7-9
single kamer optie

Prijs/persoon
€ 2790
€ 2325
€ 2095
€ 2045
€ 395

Inbegrepen
8 overnachtingen in kamer met ontbijt, 9 middag- en 8 avondmalen,
Engelstalige fietsgids, goede huurfiets met technische assistentie,
volgwagen met airco, alle uitstappen
en inkomgelden volgens programma,
snacks en water tijdens het fietsen,
hoteltaksen en garantiefonds.
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Uitgebreid dossier op
www.flyandbike.be
of 09 226 23 54

VERNIEUWD!

Zuid Cambodia - Thailand
Internationale groepsreis of individuele reis
9 dagen - Phnom Penh naar Bangkok

Dag 1 We ontmoeten de andere groepsleden in Phnom Penh en rijden onmiddellijk met de volgwagen
naar Takeo Provincie. Na een confronterend bezoek aan de Killing Fields rijden we door naar Banteay
Meas, waar we het middagmaal nuttigen. In de namiddag begint het fietsavontuur over een rustige
asfaltweg naar Kep, een stadje gesticht door de Fransen met de bedoeling hier een tweede Saint
Tropez te maken.
48 km
Dag 2 In de ochtendkoelte fietsen we door kleine vissersdorpjes naar Phnom Chnok waar we een
grottempel bezoeken. Vervolgens fietsen we langs kleine vissersdorpjes naar Kampot, waar we stoppen voor het middagmaal. Tijdens de grootste hitte rijden we een stuk met de volgwagen en fietsen
dan verder naar het Ream Nationaal Park. Dit 21.000 ha grote park ligt aan de kust en bestaat
hoofdzakelijk uit mangrovebossen, tropische jungle en kilometerslange verlaten ‘bounty’ stranden.
We overnachten in een mooi resort aan één van de vele stranden van het park.
Max. 80 km
Dag 3 Na een heerlijk ontbijt met zicht op de zee nemen we kort de volgwagen naar het strand van
Otres. Er volgt een prachtige fietstocht langs de kust, genietend van de geuren en geluiden van het
azuurblauwe water. Vervolgens gaat het meer inlands en fietsen we zacht op en neer naar Ream waar
we een veerboot nemen naar een kleine kustplaats. ‘s Namiddags nemen we de volgwagen naar de
leefgemeenschap van Chi Phat waar we twee nachten te gast zijn in een eenvoudig huis bij een lokale
familie. Als de tijd het toelaat maken we nog een mooie fietstocht in de omgeving van het dorp voor
we aanschuiven voor het avondmaal.
40 km
Dag 4 Er volgt een ontzettend boeiende dag in en rond het dorp. De dorpelingen (vele zijn voormalige
stropers en actief in de illegale houtkap) worden begeleid om op een duurzame manier om te gaan met
de natuur en hun bijzondere geschiedenis te eren en te bewaren. We plannen een sportieve fietstocht
over zandwegen, smalle paadjes, door rivieren…Uitzonderlijk is er vandaag geen assistentie van een
volgwagen, maar het niveau van de tocht wordt aangepast aan de sportiviteit van de fietsers.
42 km
Dag 5 en 6 ’s Ochtends kan u vóór vertrek de gemeenschap financieel steunen door een boomplantactie te steunen in de buurt van het dorp. Na dit intermezzo nemen we nogmaals de veerboot en
fietsen via Trapueng Rung op en neer over een mooie asfaltbaan door het dichte regenwoud. Na een
lekkere picknick lunch koelen we af in het zuivere water van de Tatai waterval. In de namiddag varen
we over de Kep rivier naar een ecolodge gelegen aan de oevers van het water, waar we dag 6 een
rustdag houden. U kan gaan kajakken, wandelen, de nabijgelegen watervallen bezoeken of gewoon
relaxen aan het zwembad.
60 km
Dag 7 Deze ochtend worden we gewekt door de unieke geluiden uit het woud. Na het ontbijt nemen we
kort de boot naar onze fietsen. We verlaten definitief de jungle en fietsen op en neer via een rustige,
slingerende asfaltbaan naar Koh Khong, waar we afscheid nemen van het Cambodjaanse team. We
vervullen de grensformaliteiten en gaan met de volgwagen naar een bijzonder mooi gelegen hotel te
Trat. Onderweg stoppen we nog aan Ban Thae Ranae, een mangrovebos, waar we kennis maken met
een interessant socio-ecologisch project.
Max. 75 km
Dag 8 en 9 Ons fietsavontuur eindigt in de Thaise provincie Chantaburi. We fietsen richting de kust,
door de glooiende heuvels, omringd door weelderige vegetatie en bossen. Er zijn wat beklimmingen
te overbruggen, maar steeds is de volgwagen in de buurt om de vermoeide fietsers te assisteren.
We overnachten een laatste maal aan het strand. De reis eindigt dag 9 na het middagmaal met een
transfer terug naar Bangkok.
62 en 53 km

7 dagen
Bangkok naar
Siem Reap
Bangkok

Siem
Reap
Soi Dao

Pailin Battambang

Tonle
Sap Meer

Thailand - Cambodia

Internationale groepsreis of individuele reis
7 dagen - Bangkok naar Siem Reap

Dag 1 Na ontmoeting met de groep en de begeleiders in Bangkok nemen we de volgwagen naar
Soi Dao, een schilderachtig gebied gelegen in de provincie Chantaburi. Deze rustige grensstreek,
met weelderige bossen en prachtige stranden, leent zich perfect voor een eerste kennismaking per
fiets.
25 km
Dag 2 ’s Ochtends fietsen we 40 km op een erg rustige weg. In dit landbouwgebied vindt u nog geen
invloed van het toerisme en de sfeer is dan ook relax én zeer authentiek. Na de grensformaliteiten te
hebben vervuld fietsen we verder naar Pailin, gelegen aan de uitlopers van het Cardamon-gebergte.
Tijdens de rit overbruggen we een paar makkelijke beklimmingen maar het indrukwekkende zicht op
de bergen doet de inspanning snel vergeten.
57 km
Dag 3 Vandaag fietsen we op een rode verharde zandweg langs mangoboomgaarden, maïsvelden, notenbomen en kilometerslange rijstvelden. We rijden over bruggen en langs rivieren in een uiterst rustig
en vredig stukje Cambodia. Na het middagmaal te hebben genoten aan Wat Phnom Sampeau tempel,
fietsen we verder tot Battambang, een voormalige hoofdstad. Het fietstraject is eerder sportief door
de slechte staat van de weg, maar u heeft steeds de assistentie van de volgwagen.
Max. 85 km
Dag 4 Afhankelijk van de stand van het water plannen we een boottocht van het Tonle Sap Meer naar
Siem Reap. Deze mooie tocht, op een traditionele houten boot, duurt ongeveer vijf uur. Een rustige
dag genieten van het leven op en rond het water. Als het water uitzonderlijk laag staat kunnen de
boten niet varen en gaan we per volgwagen naar Siem Reap.
Dag 5 Vandaag en morgen staan volledig in het teken van het magistrale tempelcomplex van Angor
Wat. We fietsen naar de historische site en rijden door de zuidpoort via een combinatie van smalle
asfaltwegen en verharde zandweggetjes naar de door bomen overgroeide tempels van Tha Prohm.
Na een uitgebreide fotostop fietsen we verder door de jungle naar de oostelijke poort en verkennen
hier de ommuurde stad Angkor Thom waar Bayon met de glimlachende gezichten als belangrijkste
tempel geldt. In de hitte van het middaguur pauzeren we en houden een lunchstop. ’s Namiddags
fietsen we naar Angkor Wat, de hoofdtempel van het gigantische complex. Na dit eerste bezoek aan
de site komen we in de vooravond terug naar de site om te genieten van een mooie zonsondergang
vanop één van de tempels.
30 km
Dag 6 ‘s Ochtends fietsen we langs kleine paadjes door de vrije natuur naar het dorpje Damdek.
Via een smalle asfaltlaan rijden we door naar Banteay Samre, een minder bezochte, hindoetempel.
Nog verder op het Cambodjaanse platteland fietsen we door de vele dorpjes, passeren schooltjes en
rijden langs rijstvelden naar het nationale park van Phnom Kulen. We stoppen voor het middagmaal
aan de voet van de heilige berg en wandelen nadien een 3 km naar Kbal Spean, ook wel gekend als
de vallei van de 1000 lingas (afbeeldingen met verwijzingen naar het hindoeïsme). We wandelen naar
het bovenste deel van de rivier waar we de afbeeldingen bewonderen, gehouwen uit de stenen van de
rivierbedding. De volgende tempel, Banteay Srei, bereiken we met de volgwagen. Deze ‘tempel van de
vrouwen’ is één van de best bewaarde van heel Cambodia en staat bekend om zijn vele haarscherpe
details in roze zandsteen.
51 km
Dag 7 Vroeg in de ochtend fietsen we naar het dorpje Kro Bey Real. Vervolgens rijden we naar de
Tonle Sap rivier en schepen in op een kleine boot voor een tocht langs de verschillende drijvende
dorpen. Als het niveau van het water te laag staat bezoeken we als alternatief de tempels van de
Roluos groep, de oudste tempels van het Khmer rijk. Terug op de fiets rijden we langs de andere zijde
van de rivier terug naar Siem Reap waar de reis na het middagmaal eindigt.
45 km

MULTI LANDEN AZIË

boottocht

Voor u geschikt?
Moeilijkheidsgraad?
Dé geschikte reis, indien u meer
zoekt dan het klassieke bezoek aan
het tempelcomplex van Angkor Wat.
De reis is toegankelijk voor iedereen
met een gewone fysieke conditie.
Vaak fietsen we slechts vier tot vijf
uur om u de kans te bieden de vele
hoogtepunten onderweg uitgebreid
te bezoeken.

Internationale groepsreis
12 jan - 18 jan
16 feb - 22 feb
08 maa - 14 maa
10 mei - 16 mei
07 jun - 13 jun
12 jul - 18 jul
06 sep - 12 sep
11 okt - 17 okt
08 nov - 14 nov
20 dec - 26 dec
single kamer optie

€ 1620
€ 1620
€ 1620
€ 1620
€ 1620
€ 1620
€ 1620
€ 1620
€ 1620
€ 1620
€ 210

Groepsgrootte
2 tot 16
Aantal fietskilometers
293 km
Aantal fietsdagen 3 volle, 3 halve

Individuele reis
Aantal reizigers
2
3
4-6
7-9
single kamer optie

Prijs/persoon
€ 2435
€ 2060
€ 1875
€ 1780
€ 210

Inbegrepen
6 overnachtingen in kamer met ontbijt, 7 middag- en 5 avondmalen,
Engelstalige fietsgids, goede huurfiets met technische assistentie,
volgwagen met airco, alle uitstappen
en inkomgelden volgens programma,
snacks en water tijdens het fietsen,
hoteltaksen en garantiefonds.

Like us on Facebook

FLY and BiKE travel
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AZIË MULTI LANDEN

boottocht

14 dagen
Saigon naar
Bangkok
Bangkok

Siem Reap
Battambang
Pailin
Sambor Prei Kuk

Rayong Chantaburi

Tonle
Sap
Meer

Kampong Thom
Oudong
Phnom Penh
Chau
Doc

Saigon
Tra
Vinh

Can Tho

Voor u geschikt?
Moeilijkheidsgraad?
Dé geschikte reis voor zij die op twee
weken tijd enkele bijzondere hoogtepunten in Zuidoost-Azië wensen te
verkennen. Een mooie combinatie
van natuur en cultuur. De ritten gaan
hoofdzakelijk over vlak terrein, met
regelmatig een rustdag per boot in het
programma. Sommige fietstrajecten
zijn wat langer, maar u heeft steeds
de assistentie van een volgwagen.

Internationale groepsreis
12 jan - 25 jan
09 feb - 22 feb
23 feb - 07 maa
03 mei - 16 mei
07 juni - 20 juni
28 jun - 11 jul
26 jul - 08 aug
23 aug - 05 sep
27 sep - 10 okt
25 okt - 07 nov
01 nov - 14 nov
22 nov - 05 dec
13 dec - 26 december
single kamer optie

€ 3015
€ 3015
€ 3015
€ 3015
€ 3015
€ 3015
€ 3015
€ 3015
€ 3015
€ 3015
€ 3015
€ 3015
€ 3015
€ 500

Groepsgrootte
2 tot 16
Aantal fietskilometers
607 km
Aantal fietsdagen 7 volle, 3 halve

Individuele reis
Aantal reizigers
2
3
4-6
7-9
single kamer optie

Prijs/persoon
€ 3865
€ 3215
€ 2940
€ 2800
€ 500

Inbegrepen
13 overnachtingen in kamer met ontbijt, 12 middag- en 12 avondmalen,
Engelstalige fietsgids, goede huurfiets met technische assistentie,
volgwagen met airco, alle uitstappen
en inkomgelden volgens programma,
snacks en water tijdens het fietsen,
hoteltaksen en garantiefonds.
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Uitgebreid dossier op
www.flyandbike.be
of 09 226 23 54

Vietnam - Cambodia - Thailand
Internationale groepsreis of individuele reis
14 dagen - Saigon naar Bangkok

Dag 1 en 2 Na aankomst ontmoet u de andere groepsleden in het hotel te Ho Chi Minh City (= Saigon)
gevolgd door een welkomstmaal in een goed restaurant. De volgende dag rijden we per volgwagen
naar Cai Be. We starten het fietsavontuur met een mooie tocht door de Mekong Delta. We fietsen via
smalle wegen, langs bananenplantages, velden vol suikerriet en rijst en eindigen deze eerste tocht
aan een kleine haven, waar de ferry over de Co Chien rivier aanmeert. Aan de overzijde van de rivier
fietsen we de laatste kilometers naar de mooie Khmer stad Tra Vinh.
Max. 65 km
Dag 3 Het fietstraject vandaag is enorm afwisselend. We passeren typische Khmer huizen en tempels en fietsen langs riviertjes en over smalle bruggetjes, genietend van het dagdagelijks leven in
de dorpjes. We overnachten in Can Tho, de grootste stad in het Mekong gebied.
Max. 92 km
Dag 4 en 5 Na een bezoek aan de drijvende markt van Cai Rang fietsen we naar de grens met
Cambodia. Het landschap wordt meer en meer heuvelachtig naarmate we het grensgebied naderen.
Onderweg bezoeken we nog de erg confronterende site van de Killing Fields, waar onder het Pol Pot
regime meer dan 3000 Vietnamezen werden gedood. We eindigen de dag in Chau Doc. De volgende
dag ruilen we de fiets voor een boot en varen stroomopwaarts naar Phnom Penh, de hoofdstad van
Cambodia.
Max. 70 km
Dag 6 en 7 Na een vroeg ontbijt plannen we een mooie fietstocht naar de oude hoofdstad Oudong.
We fietsen door een afgelegen gebied van rijstvelden, langs paalwoningen, passeren buffelkarren en
worden overal enthousiast verwelkomd door de vriendelijke Khmer bevolking. In de namiddag rijden
we met de volgwagen naar Kampong Thom. De volgende dag beginnen we met een bezoek aan de
schitterende, deels overgroeide tempelsite van Sambor Prei Kuk. Na een uitgebreide verkenning
nemen we de volgwagen naar het dorp Damdek waar we op de fiets stappen voor een prachtige
fietstocht door de rijstvelden en kleine dorpjes. Onderweg naar Siem Reap houden we nog halt voor
een lekkere picknick.
25 en 65 km
Dag 8 en 9 De volgende dagen staan volledig in het teken van het tempelcomplex Angkor. We bezoeken per fiets de belangrijke tempels waaronder Angkor Thom, Angkor Wat, Bayon, Tha Prohm en
de verschillende terrassen. We verkennen de minder toeristische tempels waaronder Banteay Srei en
Banteay Samre en ook een bezoek aan Kbal Spean, de vallei van de 1000 lingas (afbeeldingen met
verwijzingen naar het hindoeïsme) staat op het programma. De fiets is het ideale vervoermiddel om
op een rustige manier de verschillende culturele sites te verkennen.
30 en 56 km
Dag 10 Afhankelijk van de stand van het water plannen we een boottocht van het Tonle Sap Meer
naar Battambang. Deze mooie tocht, op een traditionele houten boot, duurt ongeveer vijf uur. Een
rustige dag genieten van het leven op en rond het water. Als het water uitzonderlijk laag staat kunnen
de boten niet varen en gaan we per volgwagen naar Battambang.
Dag 11 Vandaag fietsen we door een mooi, ongerept gebied, ten zuiden van Battambang. We fietsen
langs mangoboomgaarden, kilometerslange rijstvelden, naast kleine riviertjes en over smalle bruggetjes. De slechte staat van de weg maakt dit traject sportiever maar ook hier heeft u de assistentie
van een volgwagen. We overnachten in Pailin.
Max. 95 km
Dag 12 en 13 Via kleine, rustige zandwegen rijden we naar de grens met Thailand. Na de grensformaliteiten te hebben vervuld, fietsen we verder langs uitgestrekte velden en mooie dorpen. Op het
einde van de dag nemen we de volgwagen naar Chantaburi. Dag 13, de laatste fietsdag, is een mooie
vlakke tocht parallel met de kust, langs mangroves en via garnaalkwekerijen. We eindigen deze dag
kort na het middagmaal aan een klein lokaal strandje in Rayong.
44 en 65 km
Dag 14 Na het ontbijt transfer per volgwagen naar Bangkok waar het programma eindigt.

Pak Ou
Luang
Prabang

Xam Neua
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Xai
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Meo Quan
Son Phuong
Meuang Kham

Tam
Coc

Phou Phonsavanh
Khoun

Noord Vietnam - Noord Laos
Internationale groepsreis of individuele reis
14 dagen - Hanoi naar Luang Prabang

Dag 1 en 2 Na aankomst ontmoet u de andere groepsleden in het hotel te Hanoi gevolgd door een
welkomstmaal in een goed restaurant. We starten het fietsavontuur, na een korte transfer uit de
drukte van de stad, met een mooie tocht op de dijk langs de Rode rivier. Onze eerste stop is aan het
dorp Bat Trang, bekend om zijn handgemaakte keramiek. Vervolgens fietsen we zuidwaarts, langs
traditionele dorpen en rijstvelden naar het hart van de delta. Na het middagmaal volgt een stukje
off-road fietsen tot aan een kleine pier waar we de fiets ruilen voor een ontspannen cruise op de Ngo
Dong rivier. We varen met een privé boot tussen een schilderachtig landschap van vreemd gevormde
kalksteen rotsen tussen de felgroene rijstvelden. We eindigen deze dag met een korte transfer naar
het hotel in Tam Coc.
58 km
Dag 3 en 4 ’s Ochtends fietsen we via een vlakke, prachtige route door het kalksteengebergte naar
de oude stad Hoa Lu. Na een bezoek aan de Dinh Le tempel rijden we verder naar het Cuc Phoang
Nationaal Park en brengen nog een bezoek aan het Endangered Primate Rescue Center, een primatenreservaat. De volgende dag fietsen we naast de Buoi rivier door dorpen, langs velden met maïs,
cassave en suikerriet. Na een korte transfer door de bergen volgt een heerlijke afdaling naar een
bijzondere lodge met heerlijk zwembad in Mai Chau.
Max. 77 en 62 km
Dag 5 De dag begint met een mooie wandeling door de Mai Chau vallei, het woongebied van de
uiterst vriendelijke White Thai en Muong minderheden. Terug op de fiets rijden we naar het Pu Luong
natuurreservaat. Na 20 km mooi vlak fietsen door een landschap van rijstterrassen, uitgestrekte
velden, bossen en beekjes wacht ons een pittige beklimming van 17 km gevolgd door een welverdiende afdaling naar Dong Tam. We eindigen de dag met een transfer naar Quan Son.
Max. 75 km

Voor u geschikt?
Moeilijkheidsgraad?
De reis gaat door een ongerept gebied met een onwaarschijnlijk mooie
natuur van rijstvelden, onderbroken
door torenhoge kalksteenpieken. We
fietsen door traditionele dorpen, bezoeken grotten en maken bootcruises. Het accent ligt meer op natuur
dan op cultuur. Gezien we door een
weinig toeristisch gebied reizen, zijn
de accommodaties af en toe wat
eenvoudiger. De totale fietsafstand
is vrij groot en af en toe zijn er langere
beklimmingen, maar steeds heeft u
de assistentie van een volgwagen. De
route gaat voor het grootste deel over
geasfalteerde wegen.

Internationale groepsreis
09 feb - 22 feb
01 maa - 14 maa
06 sep - 19 sep
04 okt - 17 okt
13 dec - 26 dec
single kamer optie

€
€
€
€
€

3110
3110
3110
3110
3110
€ 375

Dag 6 en 7 Na het ontbijt nemen we de volgwagen naar de grens waar we worden verwelkomd door
het Laotiaanse team. Samen fietsen we naar het historische Vieng Xai, eens het hoofdkwartier
van de Laos communisten. De volgende dag fietsen we van grot naar grot in het Vieng Xai grottencomplex. Dit uitgebreid netwerk van grotten werd gebruikt als toevluchtsoord tegen Amerikaanse
luchtaanvallen tijdens de oorlog in Vietnam. We eindigen de dag fietsend door traditionele dorpen
in Xam Neua.
58 en 30 km

Groepsgrootte
2 tot 16
Aantal fietskilometers
761 km
Aantal fietsdagen 10 volle, 2 halve

Dag 8 en 9 Vandaag laten we de fiets aan de haak en plannen een safari in het Nam Et-Phou Louey
National Protected Area. We rijden met de volgwagen naar Ban Sonkhua en schepen in voor een
bootsafari op zoek naar exotische dieren. De volgende dag wachten ons een aantal memorabele
afdalingen eindigend in Ban Xang Hot Springs, waar we overnachten in een eenvoudige gemeenschapslodge.
63 km

Aantal reizigers
2
3
4-6
7-9
single kamer optie

Dag 10 en 11 Na te hebben genoten van een heerlijk bad in de warmwaterbronnen begint een wat
sportiever traject naar de vlakte van de Plain of Jars (= vlakte der kruiken), een wat vreemde historische site. Het is een geleidelijke, maar lange klim door talrijke dorpjes naar het plateau. Eenmaal
toegekomen op de vlakte verandert het landschap in groene grasvelden en fietsen we nog een 40 km
licht op en neer. De volgende dag bezoeken we uitgebreid de mysterieuze site. Er liggen duizenden
kruiken verspreid over de verschillende velden. De grootste kruik is meer dan 3 meter hoog en weegt
6000 kilo. Er zijn veel theorieën en legendes maar onderzoekers weten nog steeds niet door wie,
waarom en hoe ze zijn gemaakt.
Max. 69 en 50 km
Dag 12 tot 14 Via het prachtige Nongtang Meer fietsen we naar Phou Khoun en vervolgens naar de
charmante stad Luang Prabang. Deze oude koningsstad met verschillende tempels en een mooi
Koninklijk Paleis behoort terecht tot het Werelderfgoed. De laatste dag plannen we nog een fietstocht naar de grotten van Pak Ou. Na een uitgebreid bezoek aan de met duizenden Boeddhabeelden
gevulde rotsen nemen we de boot terug naar Luang Prabang, een mooi einde van dit fietsavontuur.
Max. 77, max. 112 en 30 km

MULTI LANDEN AZIË

14 dagen
Hanoi naar
Luang Prabang

Individuele reis
Prijs/persoon
€ 4340
€ 3445
€ 3260
€ 2885
€ 375

Inbegrepen
13 overnachtingen in kamer met ontbijt, 13 middag- en 12 avondmalen,
Engelstalige fietsgids, goede huurfiets met technische assistentie,
volgwagen met airco, alle uitstappen
en inkomgelden volgens programma,
snacks en water tijdens het fietsen,
hoteltaksen en garantiefonds.

Like us on Facebook

FLY and BiKE travel
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AZIË MULTI LANDEN

Udom Xai
Thaton
Chiang
Dao

Pakbeng

Nong Kiau
Luang Prabang

Chiang Khong
Chiang Rai

Chiang Mai

11 dagen
Chiang Mai naar
Luang Prabang
boottocht

Voor u geschikt?
Moeilijkheidsgraad?
Typerend voor het noorden van ZuidoostAzië is de aanwezigheid van de verschillende kleurrijke bergstammen die leven
in een erg afgelegen gebied. Hou rekening met langere dagafstanden en behoorlijk wat hellingen. Er zijn zo goed als
geen vlakke trajecten maar steeds heeft
u de assistentie van een volgwagen. De
route gaat over geasfalteerde wegen,
regelmatig afgewisseld door verharde
zandwegen. Voor de eerder sportieve
fietser die ook eens graag off-road fietst
maar u heeft geen technische mountainbike ervaring nodig om te kunnen
genieten van deze reis.

Internationale groepsreis
12 jan - 22 jan
02 feb - 12 feb
24 mei - 03 jun
11 okt - 21 okt
08 nov - 18 nov
13 dec - 23 dec
single kamer optie

€ 3020
€ 3020
€ 3020
€ 3020
€ 3020
€ 3020
€ 375

Groepsgrootte
2 tot 16
Aantal fietskilometers
739 km
Aantal fietsdagen 7 volle, 2 halve

Individuele reis
Aantal reizigers
2
3
4-6
7-9
single kamer optie

Prijs/persoon
€ 4150
€ 3450
€ 3120
€ 2800
€ 375

Inbegrepen
10 overnachtingen in kamer met ontbijt, 9 middag- en 10 avondmalen,
Engelstalige fietsgids, goede huurfiets met technische assistentie,
volgwagen met airco, alle uitstappen
en inkomgelden volgens programma,
snacks en water tijdens het fietsen,
hoteltaksen en garantiefonds.
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Uitgebreid dossier op
www.flyandbike.be
of 09 226 23 54

Noord Thailand - Noord Laos
Internationale groepsreis of individuele reis
11 dagen - Chiang Mai naar Luang Prabang

Dag 1 Ontmoeting met de groep en uw begeleiders in Chiang Mai. In de namiddag plannen we een
korte fietstocht langs de Ping rivier naar Ban Tawai, een centrum van artisanale, met de hand gemaakte souvenirs.
40 km
Dag 2 en 3 We beginnen de dag met een korte transfer naar de Chiang Dao grotten waar de fietsen
wachten. We fietsen over smalle rustige zandwegen tussen de rijstvelden en kalksteenrotsen, met
af en toe een stukje door het bos. Onderweg ontmoeten we de kleurrijk geklede Akha, Lisu, Lau en
Palaung volksstammen. De volgende dag is het fietstraject, in tegenstelling tot de dag voordien, eerder
vlak. We fietsen van dorp tot dorp door een landbouwgebied van boomgaarden naar onze overnachtingsplaats Thaton aan de oevers van de Mae Kok rivier.
Max. 77 en max. 78 km
Dag 4 Na een korte transfer nemen we met onze fietsen een langstaartboot voor een heerlijk stukje
varen op de rivier. De rest van de dag fietsen we over een combi van zand- en asfaltwegen naar het
mooie resort in Chiang Rai. 55 km
Dag 5 Na het ontbijt rijden we met de volgwagen naar de gouden driehoek, het grensgebied van Thailand,
Myanmar en Laos. We fietsen een mooi stukje off-road gevolgd door een licht heuvelig asfaltbaantje
naar het dorp Chaeng Saen. Vanaf hier volgen we de oevers van de Mekong rivier. De dag eindigt met
een pittige beklimming naar een uitkijkpunt in Huay Sai Mam en voor de sportievelingen een laatste
klim van 8 km naar het hotel. U heeft steeds de assistentie van de volgwagen.
Max. 73 km
Dag 6 In de voormiddag varen we met een kleine boot de natuurlijke grens naar Laos over. Na de
grensformaliteiten te hebben vervuld, nemen we de fietsen mee op een privé-boot en varen de hele
dag stroomafwaarts op de Mekong rivier. Regelmatig stoppen we aan kleine dorpjes en genieten van
het lokale leven aan de waterkant. Eindbestemming van de dag is Pakbeng.
Dag 7 Het fietstraject vandaag is een ware uitdaging. We fietsen op een smal spoor langs de Beng rivier
door een schitterend decor van bergen en oerwoud, onderbroken door kleine dorpen. In de namiddag
fietsen we naar Udom Xai. Op de verharde zandwegen ontmoeten we de erg kleurrijke bevolking die
bestaat uit niet minder dan 23 etnische groepen.
Max. 140 km
Dag 8 en 9 Na een stevig ontbijt volgt terug een eerder zware maar memorabele fietsdag. ‘s Ochtends
klimmen we in de bergen naar afgelegen dorpen, waar men absoluut niet vertrouwd is met buitenlands
bezoek. Na het middagmaal volgt een verdiende afdaling naar een eenvoudig gastverblijf aan de Nam
Ou rivier. De tocht is pittig maar de volgwagen is zoals steeds in de buurt om vermoeide fietsers te
assisteren. Na de vorige, eerder sportieve dagen, nemen we dag 9 de boot en varen gedurende 4 uur
naar een charmant hotel aan de rivier te Nong Kiau.
Max. 103 km
Dag 10 en 11 Vandaag staat de langste tocht van de reis op het programma. Heel de dag fietsen we
op en neer langs de Nam Ou rivier. Ter hoogte van Pak Ou houden we halt voor een uitgebreid bezoek
aan de met Boeddhabeelden gevulde grotten. Vervolgens fietsen we verder naar het pittoreske Luang
Prabang. Deze oude koningsstad met verschillende tempels en een mooi Koninklijk Paleis behoort
terecht tot het Werelderfgoed. De volgende dag eindigt het programma na het ontbijt. Voor de liefhebbers is er nog een fietstocht mogelijk naar de Krungsri watervallen.
Max. 143 en 30 km

>

>MIDDENOOSTEN
turkije I jordanië
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MIDDEN-OOSTEN TURKIJE

9 dagen
Kayseri/Nevsehir
naar
Kayseri/Nevsehir

Nevsehir
Uchisar

Guzelyurt

Kayseri

Voor u geschikt?
Moeilijkheidsgraad?
Er wordt regelmatig op
zandwegen gefietst, maar de
dagafstanden zijn kort zodat eventueel
een stukje wandelen geen probleem
is. Ervaring met fietsen op onverharde
wegen is absoluut een pluspunt. Individueel kunnen we de reis zonder
probleem aanpassen naar een minder
sportieve variant. De combinatie van
de unieke landschappen, de boeiende
cultuur en het lekkere eten maken dit
een zéér mooi geheel. De reis kan
perfect aangevuld worden met een
stadsbezoek aan Istanbul.

Merhaba! Cappadocië hét sprookjeslandschap. Het is een uniek landschap van vulkanisch gesteente dat
doorheen de tijd omgevormd werd
tot een ware sprookjeswereld van bizarre rotsformaties, turfsteenkegels,
rotskerkjes en ondergrondse steden.
We fietsen door dit indrukwekkende
landschap over smalle paden door
verschillende dalen met sprookjesachtige namen zoals de Vallei van
de Zwaarden of Love Valley (met een
knipoog naar de fallusvormige rotspartijen) om tussendoor een paar
grotwoningen en zelfs een complete
ondergrondse stad te bezichtigen.

Internationale groepsreis
02 mei - 10 mei
23 mei - 31 mei
05 sep - 13 sep
03 okt - 11 okt
single kamer optie

€ 1400
€ 1400
€ 1400
€ 1400
€ 250

Turkije

VERNIEUWD!

Internationale groepsreis of individuele reis
9 dagen - Kayseri/Nevsehir naar Kayseri/Nevsehir

Dag 1 en 2 Bij aankomst wordt u afgehaald en naar het hotel te Urgup gebracht. In de vroege avond
maakt u kennis met uw medereizigers en geniet van een lekker welkomstmaal op wandelafstand van het
hotel. De volgende dag testen we de fietsen en doen aanpassingen waar nodig. Het Turkse fietsavontuur
start met een verkenning van de vallei van de Uzengi rivier. We rijden de stad uit en vrij snel slaan we
af op een verharde zandweg langs een rivierbedding. In een verlaten dorp stoppen we voor een eerste
snack- en drankstop. Het tweede stuk van de ochtend wordt wat sportiever over een eerder oneffen
zandweg richting Ortahisar. In de namiddag fietsen we over een combinatie van asfalt- en zandwegen
door uitgestrekte wijngaarden terug naar Urgup.
20 km
Dag 3 In de ochtendkoelte verlaten we het hotel en fietsen de stad uit. Vrij snel gaat de stedelijke omgeving over in landbouwgebied en passeren we akkers vol pompoenen en aardappelen. Na een klein
uurtje rijden komen we toe aan de Karavanserai (= een overnachtingsplaats voor de karavanen van
rondreizende handelaars) van Sarihan. Na een uitgebreid bezoek aan dit prachtige gebouw fietsen we
over zowel asfalt- als brede zandwegen verder naar een pottenbakkerij in Avanos. Hier maakt u kennis
met het hele verwerkingsproces van het winnen van klei tot het bakken van de potten. Het fietstraject
in de namiddag is sportiever. Na ongeveer een 5 km door het zand te hebben geploeterd, komen we na
een pittige beklimming van 3 km toe aan een indrukwekkend uitkijkpunt over Love Valley. We eindigen
deze mooie fietsdag met een laatste beklimming naar het kleine dorpje Uchisar.
30 km

Individuele reis

Dag 4 Na een lekker ontbijt verlaten we het hotel en fietsen een 15 km off-road via een eerder sportief
traject. Op een verlaten weg, 1525 m boven de zeespiegel, houden we een drankstop en fietsen via
een schitterende 5 km lange afdaling naar het dorpje Mazi. Net buiten het dorp volgt nog een sportief
stuk hoofdzakelijk klimmen over een mulle zandweg. Het fietstraject in de namiddag gaat eerst door
een aantal typische dorpjes om via de indrukwekkende canyon toe te komen in de vallei van Baskoy.
We eindigen deze mooie fietstocht in Soganli. Na een bezoek aan de typische rotskerken nemen we de
volgwagen terug naar Uchisar.
50 km

Aantal reizigers
2
3
4-5
6-8
single kamer optie

Dag 5 en 6 We starten de fietstocht vandaag met een transfer terug naar Soganli. Het eerste deel
van het fietstraject gaat over een brede grindweg door akkers tot het dorpje Orhanli. Na een modderig
stukje door frisgroene aardappelvelden eindigen we via een mooie asfaltbaan in Derinkuyu. ‘s Middags
bezoeken we de ondergrondse stad. In de late namiddag fietsen we naar Komurcu, waar de volgwagen
ons opwacht om ons naar Guzelyurt te brengen, waar we twee nachten verblijven. Dag 6 houden we het
rustig en plannen we enkel ’s ochtends een fietstocht in en rond de stad.
60 en 15 km

Groepsgrootte
2 tot 16
Aantal fietskilometers
270 km
Aantal fietsdagen 6 volle, 1 halve

Prijs/persoon
€ 2205
€ 1835
€ 1645
€ 1460
€ 250

Inbegrepen
transfers van en naar de luchthaven,
8 overnachtingen op basis van vol
pension, Engelstalige fietsgids, goede
huurfiets met technische assistentie,
volgwagen met airco, alle uitstappen
en inkomgelden volgens programma,
snacks en water tijdens het fietsen,
hoteltaksen en garantiefonds.
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Kayseri
Urgup

Dag 7 Vandaag fietsen we op en neer door de aardappel- en pompoenvelden tot de rots-site van Selime.
Na een uitgebreid bezoek fietsen we verder op een smal pad langs de Melendiz rivier. Sommige stukken
moeten we de fiets over de rotsen dragen, maar de prachtige én enorm afwisselende natuur doen dit
ongemak snel vergeten. Aangekomen in de kleine nederzetting Belisirma genieten we van een lekker
middagmaal aan de oever van de rivier. In de namiddag ruilen we de fietsen voor wandelschoenen en
stappen gedurende drie tot vier uur door de machtige Ihlara Canyon. Bij aankomst te Ihlara nemen we
de volgwagen terug naar Urgup.
35 km
Dag 8 en 9 Vandaag fietsen we een laatste dag door de schitterende landschappen van Cappadocië.
Hoogtepunt van de dag is een bezoek aan het openluchtmuseum van Goreme, een kloostercomplex
bestaande uit kerken en kapellen versierd met kleurrijke fresco’s. Bij aankomst terug in Urgup brengen we nog een bezoek aan een erg kleurrijke markt, alvorens de avond af te sluiten met een lekker
afscheidsmaal. Dag 9 eindigt de reis met een transfer naar de luchthaven.
30 km

Amman
Madaba

8 dagen
Amman naar
Amman
Dana Reserve
Petra

Wadi Rum

Jordanië

Internationale groepsreis of individuele reis
8 dagen - Amman naar Amman

Dag 1 Bij aankomst te Amman wordt u afgehaald en plannen we ’s avonds een groepsmeeting in het hotel
te Madaba. Afhankelijk van uw aankomstuur, kan u nog een bezoek brengen aan de Grieks-orthodoxe SintGeorgiuskerk, gekend vanwege het Palestina-mozaïek, een landkaart die uit 2 miljoen steentjes bestaat.
Indien uw vlucht laat toekomt adviseren we één nacht extra te reserveren in Madaba.
Dag 2 Na het ontbijt nemen we de volgwagen naar de site van de berg Nebo, die zijn betekenis dankt
aan de profeet Mozes. Bij aankomst wandelen we naar het prachtige uitkijkpunt waar de reisleider de
geschiedenis van deze berg zal vertellen. We brengen ook kort een bezoek aan het bijhorend museum. Na
dit culturele luik rijden we door een uitgestrekt landbouwgebied naar de oude King’s Highway tot aan de
afslag van Libb. Hier testen we de fietsen en doen aanpassingen waar nodig. Het fietsavontuur start zacht
op en neer via het kasteel van King Herod’s naar het kleine dorp Mukawir. Het middagmaal genieten we
bij een gastvrije familie. Na de lunch fietsen we langs alweer schitterende landschappen naar de Dode
Zee, een afdaling van 1200 meter over een erg rustige geasfalteerde weg. Na een heilzame zwempauze,
nemen we de volgwagen naar Dana waar we overnachten in een eenvoudig hotel.
51 km
Dag 3 en 4 In de ochtendkoelte wandelen we even door het dorpje gevolgd door een korte transfer naar
Shobak Castle. Na een uitgebreid bezoek aan het oude kruisvaarders kasteel volgt een prachtige fietstocht op en neer over een verharde zandweg. Onderweg houden we halt voor een picknick lunch. Het
landschap is adembenemend met prachtige panorama’s over de Great Rift Valley. Toegekomen aan de
King’s Highway nemen we kort de volgwagen naar Petra, waar we drie nachten verblijven. De volgende
ochtend laten we de fiets aan de haak en bezoeken onder leiding van een lokale gids de roze stad Petra.
Deze oude hoofdstad van de Nabateeërs is maar met één woord te omschrijven: uniek. In de namiddag
bent u vrij de site verder op eigen tempo te verkennen.
40 km
Dag 5 Bij het krieken van de dag, voor de grote drukte, adviseren we de liefhebbers nogmaals een bezoek
te brengen aan de site. Een absolute aanrader is een wandeltocht in de ochtendkoelte naar het klooster Al
Deir, dat u bereikt na het beklimmen van 800 trappen. Kort na het middagmaal nemen we de volgwagen
naar Beida, waar we een bezoek brengen aan Klein Petra. Vervolgens fietsen we over kleine zandwegen
op en neer, door een volledig desolaat gebied met vergezichten over de magische Wadi Araba. Net vóór
zonsondergang zijn de kleuren intens en we genieten van een hopelijk bijzondere zonsondergang op de
flanken van een berg. De dag eindigt met een korte transfer terug naar het hotel.
31 km
Dag 6 ’s Ochtends nemen we even de volgwagen uit de stad tot Delagha waar de fietstocht start. We
verlaten definitief de bewoonde wereld en trekken over een verharde zandweg door het woestijnachtige
gebied. We fietsen door een uniek landschap van rotspartijen en uitgestrekte zandvlaktes. De kleuren van
de omgeving veranderen van spierwit, naar okergeel, terracotta rood, zandbruin, … onbeschrijflijk mooi!
Regelmatig passeren we nederzettingen van bedoeïenen families die nog altijd als half nomaden leven.
Hier en daar gaan we in op de uitnodiging om een tas thee of koffie te drinken en leren zo heel wat over
het dagdagelijkse leven van deze bijzonder gastvrije bewoners. We overnachten in een volledig uitgerust
klein tentenkamp onder de schitterende sterrenhemel van Wadi Rum.
50 km
Dag 7 Na een lekker ontbijt nemen we de jeep en rijden samen met onze gastheer door de woestijn,
op zoek naar de mooiste plekjes. In de namiddag nemen we opnieuw de fiets en rijden op een verharde
zandplaat door de uitgestrekte vlakte, langs alle kanten omgeven door bergen in de meest grillige vormen.
Na een mooie zonsondergang nemen we de volgwagen terug naar Madaba.
20 km
Dag 8 Na het ontbijt eindigt het programma. Afhankelijk van uw vluchturen transfer naar Amman luchthaven.

Voor u geschikt?
Moeilijkheidsgraad?
Rondreis geschikt voor iedereen die
graag fietst. 40 % van het fietstraject
gaat over niet geasfalteerde, verharde, soms oneffen zandwegen. Er is
echter geen technische mountainbike
ervaring vereist. Het kleine cultuurverschil maakt dit een erg toegankelijke
reis. Laat u verleiden tot een fietsreis
door dit fascinerende land.

JORDANIË MIDDEN-OOSTEN

Dode
Zee

Salaam Jordanië. U fietst van de zilte
Dode Zee, langs adembenemende
landschappen, via het unieke Petra,
door de woestijn van Wadi Rum terug naar Amman. De fietstochten zijn
onbeschrijflijk mooi. Vermijd het klassieke massatoerisme en verlaat de
drukte. De gastvrije bevolking laat u
met veel plezier een heel apart stukje
Midden-Oosten zien. Een minder evidente fietsbestemming maar daarom
net zéér bijzonder!

Internationale groepsreis
19 feb - 26 feb
04 maa - 11 maa
15 apr - 22 apr
06 mei - 13 mei
16 sep - 23 sep
21 okt - 28 okt
18 nov - 25 nov
23 dec - 30 dec
single kamer optie

€ 1465
€ 1465
€ 1465
€ 1465
€ 1465
€ 1465
€ 1465
€ 1465
€ 135

Groepsgrootte
5 tot 14
Aantal fietskilometers
192 km
Aantal fietsdagen 3 volle, 2 halve

Individuele reis
Aantal reizigers
2
4
6
8
single kamer optie

Prijs/persoon
€ 2960
€ 2155
€ 2020
€ 1930
€ 135

Inbegrepen
transfers van en naar de luchthaven,
7 overnachtingen in kamer (één nacht
in een volledig uitgerust tentenkamp)
met ontbijt, 4 middag- en 2 avondmalen, Engelstalige fietsgids, goede
huurfiets met technische assistentie,
volgwagen met airco, 4X4 begeleiding
bij off-road, alle uitstappen en inkomgelden volgens programma, snacks
en water tijdens het fietsen, hoteltaksen en garantiefonds.
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FEEDBACK

HOE INSCHRIJVEN?
We houden het graag persoonlijk.

Contacteer ons
per mail, telefoon of maak een
afspraak op kantoor.

Dit vinden de
reizigers van
FLY and BiKE:
Het was zonder meer "top" Ilse. Intens,
avontuurlijk en authentiek. We zullen nog
wéken nodig hebben om alle indrukken
die we in Kenia en Tanzania opdeden te
verwerken... .
koppel groepsreis Kenia Tanzania

Wij hebben een zeer mooie reis gehad in
Mongolië. Het fietsen was bij momenten
toch wel iets zwaarder dan we hadden
gedacht ( door de hoogte en de off-roads
denken we) maar zeer zeker de moeite.
We waren ook uiterst tevreden met onze
gids Ulzii en de chauffeur Toma. Zij hebben hun uiterste best gedaan om het
naar onze zin te maken, wat hun dus
zeer goed gelukt is! Ze verdienen zeker
een pluim. Algemeen trouwens waren we
zeer tevreden over de organisatie van
de reis: de beschrijving klopte volledig
met wat we zagen en konden ervaren,
de meeste gerkampen waren zeer goed
en mooi gelegen.
koppel individueel Mongolië

We bekijken onmiddellijk samen
of uw reis nog mogelijk is.

Nadien volgt de administratie …

Zodra we een ondertekend reiscontract
hebben ontvangen, samen met het voorschot
is uw reservatie gegarandeerd.

We willen je graag bedanken voor de
perfecte organisatie van onze reis. Alles
was tot in de puntjes verzorgd en we
hebben er vollen bak van genoten.
Graag willen we ook het lokale team
nog eens extra bedanken voor alles
wat zij ter plaatse hebben gedaan.
Het was een topteam met superlieve
en betrokken mensen die echt al het
mogelijke hebben gedaan om het
ons naar onze zin te maken. Ik heb al
redelijk wat groepsreizen gedaan maar
wat zij presteerden was echt top en
onovertroffen!!

Dankjewel voor de superorganisatie!!
Was topreis (wel confronterend). Heel
plichtbewuste en goede mensen die
crew De weersomstandigheden waren
uitzonderlijk (zelfs voor hen) maar ze
bekeken elke dag wat haalbaar was
en pasten het programma aan waar
mogelijk. Ze waren heel geduldig,
gedienstig en niets was hen te veel.
Zelfs de term "African time" is nooit
gebruikt, wat al veel wil zeggen ;-)
2 vriendinnen groepsreis Madagaskar

Man alleen groepsreis Cuba

Simpel,
contacteer
ons!

Het was een prefect georganiseerde
reis. De hoofdgids (Lee) was top maar
ook de andere mensen (tweede begeleider en de twee chaufeurs) waren erg
toegewijd! De hotels, de middagmalen
en de avondmalen waren allemaal uitmuntend. De fietsritten waren echt de
moeite waard. De leden van de groep
(3 Australiërs, 4 Belgen, 1 Portugees)
waren leuke mensen en we kwamen
goed overeen.
2 heren groepsreis Vietnam

Jordanië en meer bepaald het fietsen
in Jordanië is ons uitermate bevallen.
We hebben bijzonder genoten van de
mooie landschappen, het leuke fietsen,
het lekkere eten en de afwisseling tussen bezoekjes en actief bezig zijn. Anas
was één van de beste begeleiders die
we ooit hebben gehad. We dromen van
een volgende fietsreis!
koppel groepsreis Jordanië

Onze gids Ko Thu was geweldig. Hij was
ongelooflijk goed geïnformeerd over
Myanmar en steeds attent voor ons allemaal tijdens de reis om ervoor te zorgen dat zowel de snelste als de traagste
fietsers konden genieten. De activiteiten
naast het fietsen waren interessant en
goed gekozen. Stdds hadden we het gevoel voldoende tijd te hebben. Ook de
maaltijden waren lekker met voldoende
afwisselingen. We promoten met veel
plezier deze reis.
koppel groepsreis Myanmar
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Ik wou je even bedanken voor deze
prachtige reis! Alles is prima verlopen
en zelfs zonder de zwarthalskraanvogels
is Bhutan echt de moeite!
koppel individueel Bhutan

We willen jullie nog laten weten dat deze
vakantie ons zéér goed is bevallen! Het
was een fantastische reis, uitstekend
georganiseerd en uitgevoerd. De begeleiding van Anas en Atev was erg leuk, ze
zijn zéér goed geïnformeerd en werkten
heel hard. Bedankt ook voor de vele uitleg vooraf. Hopelijk kunnen we nogmaals
zo een mooi avontuur beleven.
groep vrienden Jordanië

Bedankt voor de fantastische reis! Het
was onze eerste keer FLY and BiKE en
we waren wat wantrouwig maar al onze
verwachtingen werden ingelost. We
hebben al heel wat reclame gemaakt voor
uw organisatie!! Ruby de gids deed er alles
aan om het ons naar onze zin te maken,
geen moeite was hem te veel. Ook de rest
van de begeleiding was zéér professioneel
en behulpzaam. We kijken uit naar een
volgende reis met FLY and BiKE.
koppel groepsreis Peru

Ik heb een prachtige reis gehad door
Afrika. De kwaliteit van de begeleiding,
het fietsen, de organisatie, de accommodaties allemaal tiptop! Sonja de reisleidster heeft een geweldige job gedaan.
Mijn verwachtingen werden overtroffen.
Vrouw alleen groepsreis Zuid-Afrika

Beleef meer vakantie!

Uw volgende reis?

www.flyandbike.be

de creatieve vakantiemaker
Voor meer informatie en reservatie,
enkel op afspraak:
FLY and BiKE travel
Albrecht Dürerlaan 10, 9030 Mariakerke - Gent
T +32 9 226 23 54 - F +32 3 760 00 01
info@flyandbike.be
Niets uit deze uitgave mag worden gebruikt, overgenomen of gecopieerd zonder
voorafgaande en schriftelijke toelating van de uitgever. V.U. Ilse Michielsen

Like us on Facebook

FLY and BiKE travel

