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Powa Challenge MTB  

4 dagen / 3 nachten  

 

Dag 1 

De tour start bij Carolina, waar we meteen een kleine korte klim aangaan. We fietsen langs indianen dorpen zoals 

‘Pierre Kondre’, ‘Redi Doti’ en ‘Kasipora’. Voorbij de afslag Blaka Watra buigen we af naar het zuiden. De ondergrond 

bestaat uit hard zand met hier en daar wat stenen. Op deze route gaan we alvast wat oefenen met klimmen, de 

heuvels van ongeveer 400 m zullen de benen laten wennen aan de krachtinspanning. Na ruim 30 km komen we aan 

op een brede weg waar grote trucks met steenslag voor de wegenbouw rijden die uit de mijnen terugkeren. Zodra we 

de brede weg verlaten fietsen we nog een aantal kilometers tot waar we ons kamp opbouwen. De laatste drie 

kilometer is een heftige klim tot aan het plateau met een geweldig uitzicht waar we onze tenten opzetten om de nacht 

door te brengen. Totale afstand 53 km. 

Dag 2 

Vandaag staat ons een hele pittige dag te wachten. We fietsen door prachtige natuur in zeer heuvelachtig landschap. 

Aan het eind van deze dag, met 41 km in de benen en tientallen heuvels/ bergen achter de rug, komen we aan bij de 

Afobaka Stuwdam. We gaan douchen, uitrusten en eten. De overnachting vindt plaats in comfortabele accommodatie 

met bedden, airco en sanitair van Afobaka Resort. Totale afstand 41 km. 

Dag 3 

Na een comfortabele nacht vertrekken we met de fiets richting de Brownsberg.  We beginnen met acht kilometer 

fietsen over de verharde weg. Nadat we deze verharde weg verlaten komen we op een fraaie onverharde weg vol 

heuvels door prachtig regenwoud. De laatste vijftien kilometer beklimmen we de Brownsberg. Aangekomen op het 

plateau staat ons een mooi uitzicht over het stuwmeer te wachten.  We bouwen ons hangmattenkamp en brengen de 

nacht door midden in de natuur. Totale afstand 47 km. 

Dag 4 

In de ochtend maken we een mooie wandeling naar de lager gelegen watervallen.  In de middag dalen we met de 

fiets de Brownsberg af en kunnen we bij Stone Island opfrissen en omkleden. Vanaf hier worden we opgehaald met 

de auto en teruggebracht naar de stad. Totale afstand 19 km. 
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Aanvullende informatie: 

 Deze tocht is alleen geschikt voor mensen met ruime mountainbike ervaring (ook klimervaring) met een 

sportieve instelling en een goede conditie 

 Eigen fietskleding,  fietshelm, pedalen, fietsschoenen en bidon meenemen 

 Waterdichte tas voor waardevolle spullen 

 Goed insmeren met zonnebrandcrème en muggenolie 

 Neem een handdoek, lakenzak en zwemkleding mee  

 

Inbegrepen bij de trip: 

 Gebruik van een mountainbike 

 Professionele Nederlandssprekende gids 

 Maaltijden, snacks, non-alcoholische dranken 

 Alle overige vervoer 

 


