Praktische informatie TransAlp Tirol

Beste mountainbikeliefhebber,
Ontzettend leuk dat je van plan bent om deel te nemen aan de TransAlp Tirol 2016. Met dit
document geven we je verdere informatie die van belang is of kan zijn om de juiste keuzes te
maken. Heb je na het lezen dit document nog vragen of stel je persoonlijk advies op prijs? Laat het
ons dan weten via info@mtb-xperience.nl of bel met 06-14418242(Fokko) of 06-29547752(Han).
Wij wensen je in ieder geval veel voorpret en hopen dat we in april samen met jou over de meest
waanzinnige trails door de Alpen fietsen!!

MTB Xperience.
MTB Xperience deelt haar passie voor het mountainbiken graag met iedereen. De mensen achter
MTB Xperience zijn allemaal stuk voor stuk fanatieke mountainbikers. Voor ons team geeft het
plezier en de voldoening aan deze fantastische sport ons de motivatie om kansen te creëren en het
mountainbiken voor iedereen toegankelijk te maken. Onder het motto: “volg je hart en ga compassie
achterna” hebben we de juiste mensen om ons heen verzameld die oprecht iets hebben met of
willen betekenen binnen het mountainbiken. Iets wat bescheiden begonnen is uitgegroeid tot een
fantastisch concept. MTB Xperience is aangesloten bij het Sport Institute Europe wat staat voor
kwaliteit, veiligheid en respectvolle omgang met de natuur.

Waarom om pad met MTB Xperience
Onze ervaren en bevlogen instructeurs en gidsen nemen je graag mee naar de mooiste routes van
Europa. Of het nu gaat om 1 van onze gezellige Bike & Bite arrangementen in jou omgeving, het
volbrengen van de 11 Steden MTB Marathon of een uitdagende meerdaagse mountainbikevakantie,
laat je verrassen door onze passie voor het mountainbiken. We nemen je graag mee op avontuur
naar bijvoorbeeld de Alpen, Cyprus, Ardennen, Eiffel of de Pyreneeën.
Al onze mountainbike avonturen staan onder de enthousiaste leiding van onze ervaren gidsen en
instructeurs. Zij kennen als geen ander de weg naar de mooiste plekjes op de route. Onze gidsen en
instructeurs kunnen je daar waar nodig altijd helpen met het verbeteren van je techniek. Al onze
mountainbikevakanties zijn van het begin tot het einde goed verzorgt zodat je onbezorgd kunt
genieten en je volledig kunt focussen op het mountainbiken.
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Wat maakt de TransAlp Tirol zo bijzonder
Deze TransAlp staat niet alleen synoniem voor een Alpentocht over de breedte-as van Tirol, maar is
tevens ook een soort way of life, een hang naar het avontuur, nieuwe belevenissen, zelfbewustzijn,
sportieve prestatie en harmonie met de natuur. Een TransAlp op de mountainbike die goed is
gepland is één van de grootste en mooiste uitdagingen en avonturen in het leven.
De TransAlp is een expeditie op de mountainbike zonder veel uitrusting en nog belangrijker voor
weinig geld. Een droomtocht die in zuid Duitsland start en via de breedte-as van Tirol naar noord
Oostenrijk loopt over gravelpaden, singletrails, militaire paden, bos- en weidepaden, over eenzame
passen en door adembenemende landschappen ver van alle dagelijkse hectiek en verkeersdrukte.
Mountainbiken is de meest perfecte manier om op een snelle en uitdagende manier grote delen van
een land of een gebied te doorkruisen. Door deze snelheid wisselt de omgeving om je heen continu
en zie je bijna elk uur andere landschappen aan je voorbij trekken. Elke dag maak je veel
hoogtemeters, waardoor op zo'n dag de af te leggen afstanden enorm kunnen zijn.
Alle overnachtingplaatsen zijn voor jou geregeld en de bagage wordt elke dag naar de volgende
berghut of hotel gebracht. Overdag rijdt er een assistentiewagen rond die stand-by staat in geval van
pechgevallen, ziektes, verwondingen, oververmoeidheid etc. Ook nemen wij met elke TransAlp een
tweetal reserve fietsen en een aantal reservewielen mee voor het geval dat.
Alle TransAlps van MTB Xperience zijn stuk voor stuk met zorg uitgestippeld waardoor elke TransAlp
weer uniek is. Er wordt zoveel mogelijk over onverharde wegen en singletrails gereden en zo weinig
mogelijk over geasfalteerde wegen. We ontkomen er niet aan dat er onderweg delen moeten
worden gelopen. Met name bij hoge en/of steile overgangen zullen een aantal hoogtemeters lopend
overwonnen moeten worden. Wat ons betreft hoort dit ook bij een TransAlp, wanneer je de mooiste
trails wilt rijden dan zijn loopstukken niet te voorkomen.

Onze gidsen
Onze gidsen zijn stuk voor stuk bevlogen en enthousiaste mountainbikers die al jaren werkzaam zijn
in de buitensport. Naast het wijzen van de juiste route verzorgen ze tijdens de dagetappes ook zo
nodig kleine reparaties, medische hulpverlening en hulp bij andere mogelijke onverwachte
voorvallen.
Zo zijn ze bijvoorbeeld allemaal uitgerust met een SPOT device. In de bergen is er op veel plaatsen
geen mobiele dekking met de telefoon waardoor in geval van nood een probleem zou kunnen
ontstaan. De SPOT is een apparaat dat volledig via de satellieten werkt en waarmee wij in geval van
nood met een SOS noodsignaal direct de dichtstbijzijnde hulpdiensten kunnen alarmeren. De SPOT
geeft in het SOS signaal gelijk de juiste locatie door zodat er snel een hulpactie op touw kan worden
gezet. Een leuke bijkomstigheid van dit systeem is dat de thuisblijvers realtime in Google Maps
kunnen zien waar we ons als groep op dat moment bevinden.
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Hoe gaan wij om met niveauverschillen binnen een groep
Een regelmatige terugkomende vraag die we krijgen is: hoe werken jullie met niveau verschillen
binnen de groep.
Voor ons staat de groep altijd voorop en hechten we veel waarde aan de samen uit, samen thuis
gedachte. Daarom hebben we een aantal jaren geleden ook bewust besloten om niet met
verschillende niveaugroepen te gaan werken. We vinden het belangrijk dat aan het einde van de dag
iedereen dezelfde beleving heeft gehad en ook mee kan praten over datgene wat iedereen die dag
heeft meegemaakt. Wanneer we binnen een TransAlp voor verschillende niveaugroepen zouden
kiezen dan heeft iedereen tijdens het avondeten een ander verhaal of belevenis….
Alle TransAlps die we organiseren hebben een bepaalde zwaarte. Van niveau 1 tot niveau 5+. Met
uitzondering van dag 4 en 5 heeft deze TransAlp niveau 3. Dag 4 en 5 zijn van niveau 4.
Het niveau wordt bepaald door het aantal hoogtemeters op een dag, hoe steil de beklimmingen zijn,
hoe technisch de afdalingen zijn en hoe lang de dagetappes in afstand en/of tijd zijn.
Natuurlijk zijn we ons ervan bewust dat er binnen een groep altijd niveauverschillen zijn. Onze
groepen zijn maximaal 15 personen groot en er zitten altijd twee gidsen op de groep. Mochten er
grote verschillen binnen de groep zijn dan kunnen we de gehele groep altijd in overleg in tweeën
splitsen zodat het niveauverschil binnen de aparte groep alweer aanmerkelijk kleiner wordt.
Daarnaast is elke gids goed op de hoogte van de omgeving waar we doorheen fietsen. Ze kunnen vrij
gemakkelijk kleine aanpassingen in de route maken waardoor bepaalde passages minder zwaar
worden. Ook kunnen we, als het zo uitkomt, zo nu en dan gebruik van skiliften voor de iets minder
snelle groep.
Onze ervaring leert dat deze manier van werken voor iedereen erg prettig werkt en iedereen op zijn
of haar niveau kan blijven fietsen en ’s avonds niet met een heel ander verhaal aan tafel zit.

Waarom gebruiken we liften
Tijdens de TransAlp Tirol maken we geen gebruik van gondels en/of stoeltjesliften om hoogtemeters
te winnen.

Gebruik GPS
Iedere deelnemer kan zonder extra kosten gebruik maken van een door ons vooringestelde GPS. De
gedragsregels mbt het gebruik van deze GPS leggen we tijdens elke briefing uit. Er worden door ons
vooraf geen GPX tracks vrij gegeven.

Bijeenkomstdag in Apeldoorn
Om zo goed mogelijk voorbereidt te zijn organiseren we op een nog nader te bepalen dag een
bijeenkomstdag op het Merida Experience Center in Apeldoorn. Doel van deze dag is om alvast
kennis met elkaar en de gidsen te maken. Tijdens deze dag geven we een presentatie over de
komende TransAlp, gaan we gezamenlijk een mountainbiketocht maken en kunnen we antwoord
geven op vragen en/of onduidelijkheden.

De reis naar Pfronten
MTB Xperience zorgt niet voor het vervoer van en naar de startlocatie in Pfronten. Met eigen vervoer
is Pfronten vrij eenvoudig te bereiken. Vanaf Utrecht is de afstand 780 kilometer. De route over de
Duitse Autobahn, langs Frankfurt-Stuttgart-Ulm-Memmingen-Kempten-Pfronten is de meest snelle
manier en kost je onder normale omstandigheden tussen de 7 en 8 uur reistijd .
Mochten er deelnemers zijn zonder eigen vervoer dan helpen we graag mee om te kijken of er voor
diegene ook mogelijkheden zijn om te kunnen carpoolen met andere deelnemers.
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Daarnaast is de trein naar Pfronten ook een goed alternatief. Wij halen de treinreizigers dan op vanaf
het treinstation in Pfronten. Op www.treintickets.nsinternational.nl vind je eenvoudig de
mogelijkheden.
Mocht je kiezen voor een treinreis dan is het je eigen verantwoordelijkheid om dit vooraf aan ons
door te geven zodat we rekening kunnen houden met het halen en brengen van en naar het station
in Pfronten.
Aangezien de meeste gidsen van MTB Xperience voor langere tijd in de Alpen zitten is het voor ons
niet mogelijk om fietsen vanuit Nederland/België mee te nemen. Mocht je hier onverhoopt mee in
de problemen komen dan kunnen we altijd kijken of er een passende mogelijkheid is om je fiets
alsnog in Pfronten te krijgen.

Accommodatie en verzorging
We hebben veel aandacht besteed aan het kiezen van de verschillende overnachtingaccommodaties.
Elke plek is weer uniek en anders door de ligging en grootte. We hebben er bewust voor gekozen om
iedereen qua slaapgelegenheid hetzelfde aan te bieden. Afhankelijk van de locatie hebben we de
beschikking over 2-, 3-, 4- of meerpersoonskamers. We kunnen tijdens deze TransAlp bij een aantal
hotels tegen een meerprijs 1-persoonskamers aanbieden. We proberen bij de indeling van de kamers
wel rekening te houden dat deelnemers uit 1 groep zoveel mogelijk bij elkaar op de kamer(s) komen
te liggen. Op elke overnachtingsplek kunnen de fietsen in een aparte ruimte gestald worden en is er
de mogelijkheid om aan de fiets te sleutelen.
Het verblijf is overal op basis van logies met ontbijtbuffet. Het avondeten doen we elke avond in het
hotel, op de berghut of in een nabij gelegen restaurant. Overal kan a la carte gekozen worden en is
een volwaardige maaltijd zonder consumpties vanaf €. 15,00 te bestellen. Na het diner verzorgt de
gids de briefing voor de volgende dagetappe.

Hoe ziet de week eruit
Deze TransAlp is in principe een 6-daagse maar kan desgewenst ook als een 5-daagse verreden
worden. Beide varianten starten op in Pfronten.
Op onze site vind je bij elke dagpagina van deze TransAlp een mooi 3D filmpje van wat je die dag te
wachten staat.
Het programma voor de 6-daagse ziet er als volgt uit:
* Zaterdag: aankomstdag, voorbereidingen, avondeten en overnachting in Pfronten
* Zondag: etappe 1 Pfronten-Pfronten, 59 km en 1.424 hoogtemeters
* Maandag: etappe 2 Pfronten-Lermoos, 71 km en 1.683 hoogtemeters
* Dinsdag: etappe 3 Lermoos-Mittenwald, 89 km en 1.932 hoogtemeters
* Woensdag: etappe 4 Mittenwald-Maurach, 72 km en 2.190 hoogtemeters
* Donderdag: etappe 5 Maurach-Kiefersfelden, 97 km en 2.389 hoogtemeters
* Vrijdag: etappe 6 Kiefersfelden-Kirchberg in Tirol , 40 km en 1.372 hoogtemeters
* Zaterdag: terugreis naar Nederland of België voor 6-daagse
Het programma voor de 5-daagse ziet er als volgt uit:
* Zondag: aankomstdag, voorbereidingen, avondeten en overnachting in Pfronten
* Maandag: etappe 2 Pfronten-Lermoos, 71 km en 1.683 hoogtemeters
* Dinsdag: etappe 3 Lermoos-Mittenwald, 89 km en 1.932 hoogtemeters
* Woensdag: etappe 4 Mittenwald-Maurach, 72 km en 2.190 hoogtemeters
* Donderdag: etappe 5 Maurach-Kiefersfelden, 97 km en 2.389 hoogtemeters
Hoofdweg 266, 9765

* Vrijdag: etappe 6 Kiefersfelden-Kirchberg in Tirol , 40 km en 1.372 hoogtemeters
* Zaterdag: terugreis naar Nederland of België voor 5-daagse
Etappe 1 komt voor de 5-daagse te vervallen. Het programma van de 5- daagse loopt vanaf de
tweede etappe gelijk aan het programma van de 6-daagse.
Het is bij ons de regel dat iedereen op de aankomstdag om uiterlijk 17.00 in het hotel in Pfronten
aanwezig is zodat we om 18.00 gezamenlijk aan het diner kunnen aanschuiven en aansluitend de
eerste briefing kunnen geven. Degene die eerder willen aanreizen kunnen dan omstreeks 16.00,
onder begeleiding van de gids(en), alvast een klein opwarmrondje door het gebied maken. Het heeft
ons in het verleden geleerd dat dit rondje erg gewaardeerd wordt en dat er dan ook nog tijd
overblijft om eventueel aan de mountainbike te sleutelen mocht deze niet helemaal werken zoals
zou moeten.
Wil je eerder naar Pfronten komen of vind je het juist leuk om na afloop er nog 1 of twee nachten
aan vast te plakken dan kunnen wij op verzoek deze extra reservering met het hotel verzorgen. Zodra
je het boekingsformulier invult kom je deze extra optie vanzelf tegen. Mocht je pas na de boeking
beslissen om eerder of langer te willen blijven stuur dan even een mailtje naar info@mtbxperience.nl

TransAlp fietsshirt
Samen met Lawi Nederland hebben we een uniek TransAlp fietsshirt ontworpen als aandenken aan
deze TransAlp Tirol. Lawi is voor ons een betrouwbare partner waar kwaliteit en pasvorm hoog in het
vaandel staan. Het is dan ook niet voor niks dat wij elk jaar voor de 11 Steden MTB Xperience
honderden wedstrijdshirten bij Lawi Nederland bestellen. Bijpassende korte en lange broeken,
windjacks, shirt lange mouw en Buff’s zijn ook tegen een redelijke vergoeding leverbaar.

Reservefietsen en onderdelen
Het kan altijd gebeuren dat iemand onderweg pech krijgt aan zijn of haar fiets. Eerst zal de gids
proberen dit met zijn middelen en mogelijkheden op te lossen. Wanneer de fiets onverhoopt niet
meer gerepareerd kan worden dan heeft de volgauto 2 Merida 29-er reservefietsen en een aantal
reserve wielen bij zich. Het gebruik van deze reservefiets is de eerste dag gratis maar voor de
volgende dagen vragen we een vergoeding van €. 15,00 per dag.
Mocht je twijfelen of jou mountainbike goed genoeg is voor deze TransAlp dan kun je tijdens de
bijeenkomstdag in Apeldoorn je fiets door ons laten controleren.
We verwachten van de deelnemers dat ze zelf zorgen voor reserve binnenbanden en andere kleine
reserve onderdelen. Het is voor ons niet te doen om voor elk type fiets bijvoorbeeld een
verschillende breakpad op voorraad te hebben.
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Reis- en annuleringsverzekering via de Europeesche
Het is altijd verstandig om vooraf een annulerings- en/of reisverzekering af te sluiten. Hou er
rekening mee dat een standaard (doorlopende) reisverzekering over het algemeen geen extreme
sporten dekt. MTB Xperience werkt al een aantal jaren prettig samen met de Europeesche
Verzekeringen en je kunt via ons gemakkelijk online een annulerings- en/of reisverzekering bij de
Europeesche afsluiten. Mocht je kiezen voor een reisverzekering via 1 van de onderstaande links, let
dan even op de mogelijkheid voor een extra dekking van €. 2.500,00 voor je kostbare sportuitrusting.
Een reisverzekering bij de Europeesche kun je hier bekijken.
Een annuleringsverzekering bij de Europeesche kun je hier bekijken.

Europese zorgpas
We hopen natuurlijk dat je geen medische zorg nodig zult hebben tijdens onze reis. Mocht dit
onverhoopt toch het geval zijn dan is het verstandig vooraf bij je zorgverzekering te informeren of je
huidige zorgpas ook is gecombineerd met de European Health Insurance Card (EHIC), de Europese
Zorgpas. Mocht dit niet het geval zijn vraag dan via je zorgverzekering een EHIC aan. De Europese
zorgpas (EHIC) geeft je recht op medisch noodzakelijke zorg in landen die vallen binnen de EER (dit
zijn de EU, Noorwegen, IJsland en Liechtenstein) plus Zwitserland, Macedonië en Australië. Deze
regeling geldt alleen voor de medische verzorging volgens de wettelijke regelingen van het land
waarin je tijdelijk verblijft. De EHIC zorgpas is niet verplicht bij een verblijf in het buitenland, maar het
kan je bij ziekte of noodzakelijke medisch zorg veel tijd, geld en ongemak besparen.

Medische gegevens
Op de inschrijfpagina worden een aantal medische gegevens gevraagd. Deze gegevens kunnen in
geval van nood van levensbelang zijn. De gidsen hebben deze gegevens tijdens de reis altijd bij zich
zodat in geval van nood deze ook snel aan de hulpdiensten overhandigd kunnen worden. Na afloop
worden alle medische gegevens door MTB Xperience vernietigd.

Annuleringsvoorwaarden
Helaas ontkomen we er niet aan om aan onze TransAlp reizen annuleringsvoorwaarden te verbinden.
Al ver voor de start van een TransAlp worden berghutten en/of hotels geboekt en plannen we de
diverse instructeurs al in. Een annuleringsverzekering voor een paar tientjes kan al veel leed
voorkomen. Wij hanteren na een boeking de volgende annuleringsvoorwaarden:
a. tot 80 dagen voor aanvang: 10% van de arrangementsprijs;
b. van 80 tot 70 dagen voor aanvang: 20% van de arrangementsprijs;
c. van 70 tot 60 dagen voor aanvang: 30% van de arrangementsprijs;
d. van 60 tot 50 dagen voor aanvang: 40% van de arrangementsprijs;
e. van 50 tot 40 dagen voor aanvang: 50% van de arrangementsprijs;
f. van 40 tot 30 dagen voor aanvang: 60% van de arrangementsprijs;
g. van 30 tot 20 dagen voor aanvang: 70% van de arrangementsprijs;
h. van 20 tot 10 dagen voor aanvang: 80% van de arrangementsprijs;
i. van 10 tot 7 dagen voor aanvang: 90% van de arrangementsprijs;
j. binnen 7 dagen (inclusief) voor aanvang of later: 100% van de arrangementsprijs. Dit geldt
ook indien de deelnemer zonder te annuleren niet aanwezig is bij aanvang van het
arrangement.
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MTB Xperience algemene voorwaarden
Gelijktijdig met dit document hebben we ook onze algemene voorwaarden meegestuurd. Bekijk deze
aandachtig voordat je definitief gaat boeken. Het feit dat je inschrijft is tevens de bevestiging dat je
akkoord gaat met onze algemene voorwaarden.

MTB Xperience disclaimer
Elke deelnemer moet voor aanvang een ondertekende disclaimer inleveren. In deze disclaimer staat
wat we van elkaar mogen verwachten en dat je op de hoogte bent van het feit dat het volbrengen
van een TransAlp fysiek inspannend is en altijd risico’s met zich meebrengt. Ook de disclaimer is
meegestuurd met dit document.

Wat kost deze TransAlp en wat is er wel en/of niet bij de prijs inbegrepen

Voor deze TransAlp kan individueel of als groep ingeschreven worden. Wie met een eigen groep
inschrijft krijgt korting. Hoe groter de groep hoe groter de korting. Wanneer later nog extra mensen
bij deze groep geboekt worden en de gehele groep zou in aanmerking komen voor een lagere
prijsschaal dan zal dit met de gehele groep verrekend worden.
Wat krijg ik voor mijn geld:
* 7 overnachtingen met ontbijtbuffet bij 6-daagse en 8 overnachtingen met ontbijtbuffet bij 7-daagse
* betaling BTW en plaatselijk geldende toeristenbelastingen
* tijdens de gehele reis dezelfde gidsen bij de groep met maximaal 15 deelnemers.
* uitgekiende routes met een hoog belevingsgehalte
* gebruik vooringestelde Garmin GPS toestellen
* elke avond een uitgebreide briefing met routepresentatie op de beamer
* bagagevervoer tussen de overnachtingplaatsen
* vervoer van Kirchberg in Tirol naar Pfronten
* uniek MTB Xperience TransAlp fietsshirt van Lawi Nederland
* een nog nader te bepalen bijeenkomstdag op het Merida Experience Center in Apeldoorn
* 15 % korting op alle 2016 clinics van MTB Xperience
Wat is niet bij de prijs inbegrepen:
* reiskosten en vervoer fietsen NL-Pfronten visa-versa
* lunches, diners en consumpties gedurende de TransAlp
* reis- en annuleringsverzekering(bovengenoemde prijzen zijn ter indicatie)
nb wij zijn blij met elke boeking en rekenen GEEN boekingskosten. Ook niet bij extra bijboekingen of
andere aanpassingen in de boekingen.
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Het minimum aantal deelnemers voor deze TransAlp is 10 personen, tenzij anders overeengekomen.

Overige reisinformatie
Nadat je de boeking definitief hebt gemaakt krijg je in aanloop van deze TransAlp nog een aantal
nieuwsbrieven. In deze nieuwsbrieven staan meer details over de reis, paklijsten, gegevens van de
diverse berghutten en hotels, routebeschrijving naar het hotel in Pfronten etc. In deze nieuwsbrieven
zullen we ook aangeven of er nog deelnemers zijn die graag willen carpoolen.
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