
Hike - bivak - hike

Haal je stevige stappers maar uit de kast. In een tweedaagse  
hike-bivak-hike-tocht ontdekken we hoe mooi het is om simpel en 
minimalistisch voor één dag en nacht buiten te zijn. We gaan lichtbepakt 
rondstruinen, bivakkeren en de Hollandse natuur van dichtbij ervaren. 
Geen dikke rugtas vol gear en veel comfort, maar alleen onderweg met 
de ‘bare essentials’. Een paar hikeschoenen en een lichte backpack. ‘s 
Avonds maken we een bivak in de buitenlucht waar we onder de sterren 
tukken Opfrissen doen we natuurlijk in natuurwater. De locatie is een 
verassing, maar zeker is dat het een ultieme korte en krachtige break is.



Programma, accommodatie en logistiek
Zie exacte data op de website -  vertrek vanaf 7 personen - maximaal 10 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. 
Na bospaden, weidetrails, heides, en heuvels 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.

Fysiek ●●●○○
Cultuur ●●●○○

Avontuur ●●●●○

Comfort ●●○○○
Wildlife ●○○○○

Vaardigheden ●●○○○

Thema en niveaus
Het thema van deze reis is Wild Fitness. De dagen zijn intensief, 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 fysieke conditie is dus wenselijk voor deze tocht.



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

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

• Dagrugzak (35-50L) 
• 2 liter drinkcapaciteit (drinkzak, 

bidon of flasks)
• Wandelkleding en schoenen 

passend voor het jaargetijde
• Extra (warme en droge) kleding 

voor de avond
• Waterdichte jas en broek 
• Pet / Muts / Buff
• Slaapzak/slaapmat/kussen 
• Persoonlijke EHBO-kit inclusief 

blarenpleisters
• Basis toiletartikelen en 

persoonlijke medicatie 

• Regencover, waterdichte zakken 
en vuilniszak

• Hoofdlamp met accu of 
reservebatterijen

• Een lange kampeerlepel en een 
drinkmok

• Telefoon, bankpas en 
verzekeringspas 

• Thee, koffie, dranken en snacks 
voor tussendoor 

• Eventueel zonnebril en 
zonnebrand

Voeding
Ontbijt en diner worden georganiseerd door Rewild. Neem zelf eventueel 
wat snacks mee voor tijdens het hiken. Onderweg kunnen waterflessen 
gevuld worden.





  

Kosten
De kosten voor dit tripje zijn €150,- per persoon. Dit is inclusief:

• een huurtarp en grondzeil 
• kampeerontbijt en -diner
• bivakovernachting op een natuurterrein
• routegids

Niet inbegrepen zijn je vervoer naar het startpunt en tussendoortjes voor 
onderweg.

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 annulerings-
voorwaarden staan hier ook in uitgelegd ook in uitgelegd.

Bezoek re-wild.nl voor meer reizen!


