Ren-Bivak-Ren

Fast & light in eigen land! In een tweedaagse ren-bivak-ren tocht
ontdekken we hoe mooi het is om zo simpel en minimalistisch mogelijk
voor een dag en nacht in de natuur te zijn. We gaan licht, vrij en speels op
pad. Een trailtje hier en een paadje daar. Geen dikke rugtas vol gear en
veel comfort, maar alleen onderweg met de ‘bare essentials’. Een paar
trailschoenen en een licht vest of een tas. ‘s Avonds maken we een bivak
met een vuurtje waar we in de buitenlucht onder de sterren tukken. Het
opfrissen doen we in natuurwater. De locatie is een verrassing, maar
zeker is dat het een groot avontuur in onze eigen Nederlandse achtertuin
wordt.

Programma, accommodatie en logistiek
Zie exacte data op de website - vertrek vanaf 6 personen – maximaal 12 personen

We zien elkaar op het startpunt van de route die je na boeking van ons krijgt.
Als we compleet zijn beginnen we aan de eerste etappe van de tweedaagse.
Hier nemen we ruim de tijd voor want we hebben geen tijdsdruk. Na wat
bospaden, weidetrails, heides, heuvels en natuurlijk een duik installeren we
ons op de bivakplek voor een gezellige avond. Na een nachtje sterrenkijken
vervolgen we deel 2 van de route om terug te komen bij het startpunt.

Thema en niveaus
Het thema van deze reis is Wild Fitness. De dagen zijn intensief en fysiek,
want een dagroute bevat tussen de 20 en 25 kilometer met de nodige
hoogtemeters. Je draagt zelf alle spullen om een dag en nacht lang buiten
te kunnen blijven. Een goede loopconditie is dus onmisbaar voor deze tocht.

Fysiek ●●●●○

Comfort ●●○○○

Avontuur ●●●●○

Vaardigheden ●●●○○

Cultuur ●●○○○

Wildlife ●○○○○

Materiaal en uitrusting
Voor deze reis zijn een de volgende items noodzakelijk:

• Trailvest/dagrugzak (25-35L)
• 3 liter drinkcapaciteit (drinkzak of flasks)
• Trailrunkleding en trailschoenen passend voor het jaargetijde
• Extra (warme en droge) kleding voor de avond
• Waterdichte kleding voor het rennen
• Slaapzak/slaapmat/kussen
• Persoonlijke EHBO-kit inclusief blarenpleisters en sporttape
• Aluminium deken en fluit
• Basis toiletartikelen
• Een opgeladen hoofdlamp
• Een lange kampeerlepel en een opvouwbare drinkmok
• Telefoon, bankpas en verzekeringspas
• Snacks voor tijdens het rennen
• Eventueel gps(-horloge)
Bij het startpunt ontvang je van jouw gids je huurtarp, grondzeil en je
kampeerontbijt en -diner. Houd hiervoor ruimte in je rugzak.

TIP!

Mocht je de juiste outdoorspullen willen aanschaffen of huren, dan kun je
daarvoor bij Rewild terecht. Op reis met Rewild betekent aantrekkelijke
tarieven. Vraag naar de mogelijkheden.

Voeding

Kampeerontbijt en -diner (droogvoer) krijg je van Rewild. Neem zelf wat
extra snacks mee voor tussendoor en voor tijdens het rennen.

Kosten
De kosten voor dit tripje zijn €125,- per persoon. Dit is inclusief:
•
•
•
•

een huurtarp en grondzeil
kampeerontbijt en -diner
bivakovernachting op een natuurterrein
fast & light tips & tools

Niet inbegrepen zijn je vervoer naar het startpunt en je eten tijdens
het lopen.

Voorwaarden deelname aan Rewild reizen
Door deel te nemen aan een Rewild reis, accepteer je de algemene
reisvoorwaarden, zoals te vinden onderaan de website. De annuleringsvoorwaarden staan hier ook in uitgelegd.

Bezoek re-wild.nl voor meer reizen!

