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Expeditie Mont-Blanc 2018

Omschrijving Mooie  en uitdagende bergsportweek van 7 dagen met de beklimming de 
hoogste berg van West Europa, de Mont-Blanc (Frankrijk).

Reisgegevens 29 juni 2017 t/m 5 juli 2018.

Deelnemers 1 groep van minimaal 8 personen. Bij voldoende belangstelling eventueel 2 
groepen van 8.

Instapnivo: Goede conditie en goede oog- handcoördinatie.  De linkjes bij/naar 
“Programma” en “Uitrusting” geven een indicatie van de zwaarte van de 
dagen alsmede de uitrusting die je elke dag in je rugzak mee draagt.

Intest Hand-Oog coördinatie test 
Prof-Fit-test

Prijs €2195,- 

Dit is inclusief: 
Verzorgd Mountain Network 
• 6 dagen begeleiding door UIAGM berggidsen (1 gids per 4 deelnemers 

tijdens de voorbereidingsdagen en 1 gids per 2 deelnemers tijdens de 
beklimming van de Mont Blanc.  

• Lift- kosten  
• 3 overnachtingen in chalet te Chamonix (half pension) 
• 4 overnachtingen in berghutten (half pension) 
• Bergsportuitrusting (helm, gordel, pickel, stijgijzers) 
• Gratis gebruik D schoenen (t.w.v. € 50,-)
• Gratis gebruik Hardshell jas (t.w.v. €80,-) 
Verzorgd Hiking & Adventures.  
• Twee trainingsweekenden en 1 trainingsdag. 
• T-shirt Hiking&Adventures (t.w.v. €30,-) 
• Tijdens trainingsweekend alle voeding inclusief
• Overnachting trainingsweekend Limburg. 

Dit is exclusief: 
• Vervoer naar de Alpen 
• Bijdrage calamiteitenfonds á € 2,5 per deelnemer 
• Lokaal vervoer 
• Lunch, snacks en consumpties 
• Reisverzekering met bergsport-dekking en annuleringsverzekering .   
*Deze opsomming is niet limitatief en bindend. Wordt bij voorlichting en definitief contract definitief 
vastgesteld

 

http://hiking-adventures.nl
http://www.hiking-adventures.nl/intest/


Inschrijving 
Expeditie

Inschrijven voor de intest is mogelijk tot 5 januari 2018. 
Inschrijven voor de expeditie na het behalen van de test voor 1 februari 
2018. Zie voor het inschrijfformulier onder de knop inschrijven op de 
hoofdpagina van de site www.hiking-adventures.nl  
Tijdens de intest zal er een voorlichting gegeven worden over de expeditie 
en is er gelegenheid tot het stellen van vragen.

Datum 
in-test/loting

In-test: 
Zaterdag 6 januari 2017 te Apeldoorn, inloop vanaf 08.30. Briefing om 
09.00 uur. 
Locatie: Stayokay, Asselsestraat 330, 7312 TS Apeldoorn. 

Loting: 
Direct na de in-test, vindt de loting plaats voor de beschikbare plaatsen en 
wordt dit team samengesteld. 
Degene die niet ingeloot zijn, komen op volgorde van loting op de 
reservelijst te staan. Schuif je niet in vanaf de reservelijst, dan heb je een 
gegarandeerde plaats in 2019, mits deze expeditie dan wordt georganiseerd.

Trainingen Trainingsdagen. 
6 januari 2018 te Apeldoorn 
24 maart 2018 te Bergen (NH) 
26 en 27 mei 2018 te Maastricht 

M.b.t. de locaties van de trainingsdag (door het hele land), de soorten 
trainingen en bijzonderheden: klik op de betreffende datum.

Uitrusting Uitrustingslijst Mont-Blanc

Vervoer In onderling overleg

Algemene info www.hiking-adventures.nl
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