
De tours ingedeeld in vijf niveaus qua zwaarte 

 

Niveau/Moeilijkheidsgraad 1:  ◘◘◘◘◘ 

 

 

De etappe van Hrensko naar Dresden  

(Praag – Dresden route) 

(nagenoeg vlak) 

 

 

Voor dit niveau is een normale basisconditie en normale gezondheid voldoende. Geschikt voor recreatieve fietsers. 

Dagetappes 40 – 55 km over vlak of zeer licht glooiend terrein en over doorgaans goed begaanbare asfaltwegen.  

Let op: steeds geldt, neemt u zelf de bagage mee, dan moet u er één niveau bij op tellen.  

 

Voorbeelden van niveau 1 (met bagagevervoer): 

• De Elberoute, deel 1 van de bron naar Praag  (is eigenlijk niveau 1,5, vanwege sommige stukjes zandweg)  

• de Elberoute, deel 2 van Praag naar Dresden (niveau 1) 

• de Zuidelijke Rivierenroute langs Dyje en Morava (niveau 1,5) 

• Fietsen in en rond Praag (vanaf (!) niveau 1, in Praag kun je ook de heuvels op naar uitzichtspunten, dan niveau 

1,5 - 2) 

 

Niveau/Moeilijkheidsgraad 2:  ◘◘◘◘◘ 

 

 

Een van de etappes van Pardubice naar 

Litomysl (UNESCO-tour, deel 1, Moravië) 

(330 klimmeters) 

 

 

Voor dit niveau is een normaal goede conditie vereist, maar u hoeft geen toerfietser te zijn. De dagetappes kunnen soms 

wat langer zijn (50 – 65 km), de paden soms wat minder goed begaanbaar (ook stukjes zandpad kunnen voorkomen) en 

er kunnen 1 of 2 wat pittiger etappes (300 - 400 klimmeters per dag) tussen de grotendeels vlakke etappes in zitten. Maar 

nooit al deze factoren tegelijk. Het niveau is net wat uitdagender en avontuurlijker dan  

niveau 1.  

Let op: steeds geldt, neemt u zelf de bagage mee, dan moet u er één niveau bij op tellen.  

 

Voorbeelden van niveau 2 (met bagagevervoer):  

• de UNESCO-tour, deel1, door Moravië (niveau 2) 

• de Oostenrijkse en Moravische Wijnroute (niveau 2) 

 

 

 

 

 



Niveau/Moeilijkheidsgraad 3:  ◘◘◘◘◘ 

 

 

De etappe van Jindrichuv Hradec naar Telc 

(Praag – Wenen Greenways route) 

(540 klimmeters) 

 

 

Dit niveau is al een stuk pittiger, een goede conditie is vereist, dit niveau is alleen geschikt voor redelijk ervaren 

toerfietsers. U bent gewend om over vlak terrein gemakkelijk 100 km met bagage te fietsen. De dagtochten gaan door 

overwegend heuvelland (300 – 700 klimmeters per dag), met af en toe een wat vlakkere etappe. Vergelijk de heuvels met 

de Ardennen. De te fietsen afstanden kunnen langer zijn (50 – 70 km). De meeste van de gevorderdenroutes in ons 

aanbod hebben dit niveau (met bagagevervoer). 

Let op: steeds geldt, neemt u zelf de bagage mee, dan moet u er één niveau bij op tellen.  

 

Voorbeelden van niveau 3 (met bagagevervoer):  

• de Greenways route van Praag naar Wenen (niveau 3, indien bagage op de fiets: niveau 4) 

• de route van Praag naar Regensburg (niveau 2,5 - 3, indien bagage op de fiets: niveau 3,5 - 4) 

• de route “Fietsen naar Praag” (Tsjechische deel, niveau 2,5 - 3, indien bagage op de fiets: niveau 3,5 - 4) 

• de UNESCO-tour, deel 2, door Bohemen (niveau 3, indien bagage op de fiets: niveau 4) 

• de Moldauroute van Praag naar Linz of Passau (niveau 3,5, indien bagage op de fiets: niveau 4,5) 

 
 
Niveau/Moeilijkheidsgraad 4:  ◘◘◘◘◘ 
 
 

 

Etappe tussen Cesky Krumlov en Vyssi Brod 

(Moldauroute) 

(670 m in 36 km klimmen)  

 

 
 
 
Zeer uitdagend, met fikse klimpartijen erbij. Behoorlijk bergachtig, weinig of geen gemakkelijke dagen. Alleen geschikt 

voor zeerervaren toerfietsers met een uitstekende conditie en zeer veel klimmeters in de benen.  

Let op: steeds geldt, neemt u zelf de bagage mee, dan moet u er één niveau bij op tellen. 

 

Voorbeelden van niveau 4 (met bagagevervoer):  

• optionele stukken door Sumava van de Moldauroute van Praag naar Linz en Passau 

  

 

Niveau/Moeilijkheidsgraad 5:  ◘◘◘◘◘ 

 

Zeer zware tochten met bepakking door hooggebergte. Dit niveau komt in onze huidige tours niet voor. 


