
Fredag 5 mars 2021 
Avresa fra n Stockholm, Go teborg eller Ko penhamn 
 
Lördag 6 mars 2021  
Ankomst -Transfer till Kuttikanam  
(inkl stopp ca 3-4 timmar) 
Montera cykel/slappa och en kortare  
eftermiddagsrunda. (10 km) 
 
Övernattning i Kuttikanam 
 
Söndag 7 mars 2021  
Singel trail till Vagamon, och vidare. A ndlo s singel-
stig, cykling la ngs bergkant, vissa tekniska stenpar-
tier och teknisk cykling pa  granit vid Kolalahmedu-
graven. Avslutar dagen med ett ma ktigt utfo rsa k.  
En kort 30 min shuttle tillbaka till hotellet.  
 
45km 5-6 h cykling/trailtid 
Övernattning Kuttikanam 
 
Måndag 8 mars 2021  
Kuttikanam: la ng singelstig inklusive vattenfall, sko n 
utsikt o ver dalga ngar sen utfo r genom  
kardemumma-, gummi- och ananas-plantage. 
Vi avslutar dagen med ytterliagre ett ma ktigt  
utfo rsa k. 
45 min shuttle tillbaka till hotellet.  
 
40km 5-6 h cykling/trailtid 
Övernattning Kuttikanam 
 
Tisdag 9 mars 2021 
Kuttikanam: Vandiperiyar. Vi ko r genom Ladram  
Secret Valley och fo ljer stigar nerfo r floden Periyar. 
Obligatoriskt beso k i te-fabrik.  
 
32km h 5-6 h cykling/trailtid 

Onsdag 10 mars 2021 
Vandiperiyar: Sabrimalla Super. En av de ba sta  
stigarna i Kerala ligger i Vandiperiyar. Denna dag  
erbjuder na got av det ba sta vi har att erbjuda.  
Stigcykling deluxe! 
Pa  eftermiddagen transfer till Munnar.  
 
35km 5-6 h cykling/trailtid 
Övernattning i Munnar 
 
Torsdag 11 mars 2021 
Meesapullamalai Descent / Top station, den na st 
ho gsta toppen i Sydindien (2650 m).  
Shuttle upp till 2200 m, sen transportcykel och en 
kort vandring fo r att ta oss till toppen. 1500 m fall-
ho jd nedfo r till Silent Valley eller Top Station. Denna 
”ha llka ften-drop” fo ljer den gamla pionja rsva gen som 
fo rsta ga ngen anva ndes pa  1870-talet av de brittiska 
teplantagerna i deras so kning efter nya marker att 
odla.   
 
15km/12km 4 h cykling/trailtid 
Övernattning i Munnar. 
 
Fredag 12 mars 2021 
Meesaullamalai Descent eller  Rumble in the Jungle 
Double By pass. Snabba flowiga te-trails, tropiska 
skogar, skoj skoj skoj. Avslutar det sista a ket med ett 
glas av den legendariska toddyn.  
Transfer till Fort Cochin.  

 
12km/35km 4 h cykling/trailtid 
Övernattning i Fort Cochin.  
 
Lördag 13 mars 2021 
Transfer mot flygplatsen vid 06.30, hemresa 
* Vi reserverar oss för eventuella justeringar i programmet. 
Eventuella ändringar kommuniceras på plats.  

 


