PRAKTISCH / HIKE LIKE A GIANT
Parking
Een veilige parkeerplek voor je auto aan de skipiste van Ovifat. Het is geen wedstrijd
maar carpoolers winnen sowieso punten.

SKIPISTE OVIFAT
Rue de la Piste 1
4950 Ovifat

Wat zit er in jouw backpack?

-

We bezorgen je GPX coördinaten en een wandelkaart maar neem voor de
zekerheid toch maar stafkaarten met nummers 50/1-2, 50/3-4, 43/7-8, GPS,
kompas mee. Oldschool hiken.

-

Tent, bivakzak of hangmat met dekzeil.
Indien je geen lichtgewicht tent hebt, kan je er een van onze partner
K2/dekampeerder huren! Stuur ons een mail en we regelen iets.

-

Slaapzak en matje
Ook hier kan K2 helpen

-

Gasvuurtje met pot en/of pan.

-

Reservekledij. In de Hoge Venen kan het weer snel omslaan. Neem
voldoende warme en droge kleding mee. En ook al is het nog september, een
muts, sjaal en handschoenen zijn geen luxeproducten. Better warm than
frozen, no?

-

Degelijke stapschoenen. Verwen jezelf met goed materiaal. Het klinkt
misschien onnozel, maar je zal ons op het einde dankbaar zijn voor deze tip.

-

Vergeet je EHBO kit ook niet: pleisters, blarenpleisters, tape en elastisch
verband zijn een minimum.

Wat zit er in de GIANT knapzak?
Bij de start krijgt iedereen en GIANT-knapzak. Yes, deze is gevuld met:
-

Gevriesdroogde TREK ‘N EAT maaltijden voor vrijdagmiddag, vrijdagavond,
zaterdagochtend en - middag.

-

Powersnacks

-

Drankbonnen voor de WAO-night

-

Some handy gear from the sponsors (>> NORDISK, TREK ‘N EAT, KLEAN
KANTEEN. OSPREY, CARE PLUS & HOOKED)

-

GPX coördinaten en routekaart.

-

GIANT truckercap. Deze moet drie dagen op een goed zichtbare plek hangen
of draag hem gewoon. Op die manier herkennen we jullie.

TIMETABLE / HIKE LIKE A GIANT
Registratie
Officieel start de HIKE LIKE A GIANT op vrijdagochtend. Wie de ochtendrush wil
vermijden, kan zich donderdagavond al registeren.

Donderdag 17 september
17.00 – 20.00 uur
Registreren en knapzak oppikken

SKIPISTE OVIFAT
Rue de la Piste 1
4950 Ovifat

Slaap - eetplekken in de buurt

Camping Bar à Bout des Charmilles , Ovifat (>> onze favoriet, naast een
gezellige camping vind je hier ook een fijn café/bistro)

Camping Du Moulin, Malmedy
Camping Anderegg, Waimes
Camping La Plage Robertville

MY HOTEL, Malmedy
HOTEL BEAU SITE, Hockai
HOTEL DOMAINE LES HAUTES FAGNES Ovifat

Vrijdag 18 september
07.30 – 09.00 uur
Parkeren, registreren en GIANT knapzak oppikken

SKIPISTE OVIFAT
Rue de la Piste 1
4950 Ovifat

HIKE 1 = 28 KM
vrijdag 18 september
09.15 – 10.00 uur
BRIEFING over de WANDELROUTE en START!
Start wanneer je er klaar voor bent. Tegen 10u moet wel iedereen on track zijn!

10.00 – … uur
Yeah, hiken op eigen tempo. Geniet onderweg van de stilte en de natuur. Even een
dipje? We voorzien een bevoorradings plek midden op het parcours met water,
powerfood en sfeer.

Vanaf 16.00 uur
Willkommen in Deutschland! Een prachtige kampeerplek naast een riviertje in het
bos! Tijd om je tent op te zetten en te genieten van een drankje bij het kampvuur.
Voetjes in de lucht. Je kookt je eigen potje. Wij voorzien een barretje. Vergeet zeker
geen cash geld! Op deze plek is geen G4 noch Wifi voorhanden! :-)

24.00 uur
CURFEW iedereen in zijn nest, fris voor de dag die komt!

HIKE 2 = 28 KM
Zaterdag 19 september
07.00 – 08.30 uur
Waky waky en ontbijt! WAO voorziet koffie en thee.
Inpakken en wegwezen

08.30 – 09.00 uur
Drie, twee, een … start
Start wanneer je er klaar voor bent.

09.00 – … uur
Yeah, hiken op eigen tempo. Geniet onderweg van de stilte en de natuur. Even een
dipje? We voorzien een bevoorradings plek midden op het parcours met water,
powerfood en sfeer.

Vanaf 16.00 uur
aankomst in het WAO Basecamp
Tijd om je tent op te zetten en te genieten van een drankje bij het kampvuur. Waar
zijn die voetjes?

19.00 – 20.30 uur
‘The real dinner deal’.

Oh Yeah, een GIANT-dinner-buffet bereid door onze

enthousiaste chefs. Is er een betere manier om na te genieten van een geweldige
hike?

21.00 – 23.00 uur
Onze geweldige muzikale mystery guests reist/reizen helemaal naar de Hoge Venen
om voor jullie een kampvuurset te brengen. Net als je dacht dat het niet nog beter
kon worden …

HIKE 3 = 15 KM
Zondag 20 september
08.30 – 10.00 uur
Grandioos WAO-ontbijtbuffet met koffie, thee en lekkers
Inpakken en wegwezen

09.00 – 10.30 uur
Drie, twee, een … start
Start wanneer je er klaar voor bent.

10.30 - … uur
Yeah, hiken op eigen tempo. Vandaag doen we het wat rustiger aan. We maken een
mooie lus naar de plaats waar onze wagens staan te wachten op hun baasje.

Vanaf 15.00 uur
Een vat in Ovifat. Trakteer jezelf een
‘YES, you made it’-drankje

16.00 uur
EINDE HIKE LIKE A GIANT 2020

