
HAWAII 
King of the Mountain
TOUR’I JA VUELTA KUULSUSRIKKAD TIPUD 
PÜRENEEDES
•    Tour’ist ja Vuelta’st tuttavad tõusud ja Col’id
•    Kokku üle 20 000 tõusumeetri ja ligi 800 kilomeetrit
•    Col du Tourmalet, Col d’Aubisque, Collada de la Gallina, jt.
•    Kolm riiki ühe hoobiga: Prantsusmaa, Hispaania ja Andorra

Rattagurmaani bucket list
Kes meist ei oleks Eurospordi taga istudes ja vastupidavusalade kuningate heitlusi 
vaadates kujutanud ennast ette neid jõhkraid tõusunukke ületamas. Bartali, Coppi, 
Indurain, Pantani, Armstrong, Contador, Wiggins, Froome… Iga mägi, iga serpentiin, iga 
tükk asfalti on valmis rääkima meeletuid lugusid ... Higi, veri, pisarad … 

Nädal aega unustamatut rattasõitu 
Selles nädalas leidub igaühele midagi: mäkke kangutamist, adrenaliinirohkeid lasku-
misi, võimsaid vaateid, vaikset tiksumist ning palju-palju muud. Nädalase sõidu järel 
oled ratta seljas läbinud umbes ligi 800 kilomeetrit ja altimeetrile kogunud üle 20 000 
tõusumeetri. 

Col du Tourmalet
Kõrgeim asfalteeritud mäekuru Prantsuse Püreneedes. Mäekuru nime võimalik tähen-
dus on „Paha tee“, mis ise-enesest juba ütleb nii mõndagi. Tourmalet tõus on kogu 
Tour’i ajaloo kõige populaarsem, olles kavas olnud 83 korral. Tõusumeetreid 1404, 
distants 19 kilomeetrit.

Col d’Aubisque
Col d’Aubisque üks Tour’i populaarsemaid ning on olnud ka mitmete dramaatil-
iste sündmuste toimumispaigaks. Üheks (kuri)kuulsaimaks ehk on Wim van Est’i 
dramaatiline kukkumine järsakust alla. Tänu uskumatule õnnele jäi ta 20-meetrise 
kukkumise järel pidama. Treener üritas teda algul köiega üles tõmmata, kuid köis 
jäi lühikeseks. Seejärel sidus ta kokku 40 sisekummi ja selle abiga sai ka Wim üles 
tõstetud. Tiimi sõidu hinnaga sai mees päästetud! Tõusumeetreid 1190, distants 16,6.

Kolm riiki ühe hoobiga: Prantsusmaa, Andorra ja Hispaania
Nagu Vuelta ja Tour, nii liigume meiegi erinevate riikide vahet. Alustame Hispaaniast 
ning edasi liigume Prantsusmaale. Seejärel tiirleme Andorras ning reisi lõpetame taas 
Hispaanias, Barcelonas.

Aeg: 29. sept - 7. okt 2018
Hind: 1790 €
Raskusaste: sportlik

*   Hind sisaldab kohapealset reisiprogrammi vastavalt reisikavale. Ei sisalda lennupileteid. Vaata täpsemalt: andmoments.com
** Reiside hinnad kataloogis on indikatiivsed. Allahindlused, täpsed hinnad igal konkreetsel ajahetkel on saadaval veebis: 
     andmoments.com


