FICHE TREKKING
Ook jouw reiservaring welkom op www.hikingadvisor.be en krijgt een plaatsje onder de
‘wandelgebieden’. Met deze fiche kan je je informatie wat structureren en eventueel
verwijzen naar een reisverslag en/of fotoalbum op het net. Alvast dank voor jullie hulp!
Graag deze fiche met eventueel het verslag in bijlage op te sturen naar
hikingadvisor@gmail.com.

Steekkaart
Gebied: Havasu Falls
Land: USA-Arizona
Route: Standaard wandeling van aan de Hualapai Hilltop (bestaande route of zelf
uitgestippeld)
Aantal wandeldagen: 3
Reisperiode en condities: Het hele jaar door, muv de wintermaanden. Ideaal zijn lente en
herfst, maar ook de zomer is goed doenbaar.
Korte beschrijving van de route (dagindeling + ev. afstand/hoogtemeters/wandeluren):
Je wandelt van aan de Hualapai Hilltop naar het dorpje Supai. Van daaruit is het nog 2 km tot
aan de camping. One-way wandel je ongeveer 18km. Die moet je via dezelfde route nog
terugwandelen. Ter plekke doe je verschillende wandelingen waardoor je op een dag ter
plekke ook al snel 10km wandelt.

Praktische info
Bereikbaarheid + nuttige links
Een permit is noodzakelijk. Die kan je telefonisch aanvragen vanaf 1 februari van hetzelfde
jaar via de Supai Tourist office. Meerdere dagen aan een stuk bellen om binnen te geraken is
geen uitzondering. Met wat pech doe je een 1000-tal onbeantwoorde telefoons. Via Skype
kan dat gratis.
Voor onze permit hebben we gedurende 5 dagen zo’n 1.000 telefoons gedaan om binnen te
geraken bij het Supai Tourist Office. Ze zijn berucht voor hun slechte telefonische
bereikbaarheid. Op zo’n 3 weken tijd zijn alle permits uitverkocht, dus het komt er op aan
om vanaf 1 februari volop te bellen. Ook via message boards geven mensen aan dat het hen
vaak meerdere dagen constant bellen kost.
De lodge (in het dorpje Supai) kan je van het jaar ervoor reserveren. Een goede strategie is in
jaar X de lodge vastleggen voor X+1 en dan in jaar X+1 proberen een camping permit te
scoren en de lodge cancellen.

Gebruikte wandelgids en/of wandelkaart
De route is evident.
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Ervaren terrein- en weerscondities
Enorme hitte in de zomermaanden, dus vertrekken rond 4u ’s morgens is aangewezen.

Bewegwijzering (aanwezigheid + kwaliteit)
Het pad is goed begaanbaar, met veel rotsen en wat los zand. De route is evident.

Bevoorrading (voeding en water)
Enkel in Supai en aan de campsite is er water. Onderweg niet. Voor een zomerwandeling
vanaf 4u ’s morgens hebben we zo’n 3l water per persoon gebruikt.

Overnachting + nuttige links
Je overnacht op de aangeduide (comfortabele) camping, of in de lodge.

Optioneel: Tips rond materiaal
Geen specifiek materiaal nodig. Waterschoenen zijn wel een enorme meerwaarde.

Conclusie: Wat vond je van de tocht?
De eindbestemming is het echte doel van de tocht, maar ook de tocht zelf is bij momenten
heel erg mooi. De tocht is licht hellend. Bij de start van de wandeling na de parking moet je
wel een vrij steile afdaling met switchbacks doen. Die duurt ongeveer 1 u.

Foto’s
Link naar online fotoalbum: https://goo.gl/photos/nZq8mJxsMayZ93RZ6
Indien geen online fotoalbum, gelieve een selectie van max. 30 foto’s te sturen via
wetransfer naar hikingadvisor@gmail.com

Reisverslag
Geen reisverslag beschikbaar
Link naar online reisverslag:
Indien geen eigen blog, gelieve je reisverslag samen met dit document op te sturen naar
hikingadvisor@gmail.com

TREK:
We arriveerden rond 23u op de startparking. Daar stonden al heel wat auto’s verzameld.
Iedereen had hetzelfde idee: in de auto slapen. Er is voldoende plaats en toiletten zijn
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voorzien. Ook je tentje opzetten is een optie. Vertrekken deden we om 4u ’s morgens. Dat
bleek ideaal, wan nog voor 10u kwamen we aan in het dorpje Supai waar we onze permit
ophaalden. Goed een uurtje later konden we een plekje kiezen op een heel rustige camping.
We kozen voor een plek kort langs de waterbron, tegen de canyonwand. Koel, veel schaduw,
en vlotte toegang tot drinkwater. De camping is zeer groot, dus als je op een uiteinde zit,
moet je best ver lopen. Er zijn verschillende toiletunits die goed onderhouden worden.
Tijdens de wandeling was het erg rustig. In totaal hebben we met zo’n 30 personen in
verschillende kleine groepjes de afdaling gedaan. Ondanks de last voor het bestellen van een
permit bleek de drukte op de camping enorm goed mee te vallen. We schatten in dat ze
slechts voor zo’n 25% bezet is. Begrijpe wie begrijpe kan. Ook op onze terugtocht stelden we
hetzelfde vast: weinig volk.
Ter plekke kan je verschillende adembenemende watervallen bezoeken en er in zwemmen.
Het water is koud, maar juist doenbaar. Waterschoenen zijn wel aan te raden. Tijdens de
frissere maanden zou de watertemperatuur mogelijk wel een probleem zijn. Zowel de
bekende als de onbekende watervallen zijn ontzettend mooi en uniek. Deze hike is een ware
belevenis.

Contactgegevens
Geïnteresseerden kunnen me rechtstreeks bereiken via

(geef hier je emailadres in)

Geïnteresseerden kunnen een email sturen naar hikingadvisor@gmail.com die de vraag
zal doorspelen aan de schrijver
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