
 

CLIMBING FOR LIFE, DE IDEALE SHORT BIKE TRIP ! 

 

Climbing for Life is een jaarlijks dubbelevent voor fietsers in de mooiste berglandschappen van Europa. 

In  2022 trekt Climbing for Life naar Frankrijk en Italië en beklim je samen met duizenden andere Belgen 

de meest majestueuze cols van de Alpen en de Dolomieten. Laat je de fiets liever aan de zijkant? Dat kan. 

Voor de wandelaars & lopers stippelden we de mooiste trails uit. 

 

Dit unieke en inspirerende dubbelevent staat in het teken van het goede doel. Met je deelname aan 

Climbing for Life Valloire-Galibier (16-18 juni 2022) steun je de strijd tegen diabetes. Deelnemers aan 

Climbing for Life Dolomiti Alta Badia (8-10 september 2022) dragen met hun inschrijving een steentje bij 

aan de strijd tegen longaandoeningen zoals Astma, muco, COPD en long-covid. 

 

Maak in de Alpen en de Dolomieten zeker ook kennis met onze fantastische Climbing for Life- 

ambassadeurs. Ondanks de diabetes of de longaandoening waarmee ze te kampen hebben, tonen ze ons 

ieder jaar opnieuw dat zij tot grootse sportieve prestaties in staat zijn. Regelmatig bewegen en sporten is 

essentieel voor eenieders fysieke en mentale welzijn. Die boodschap wil Climbing for Life uitdragen. 

 

Een ideaal moment om met onze ambassadeurs en alle andere deelnemers te verbroederen en 

inspirerende verhalen te delen is de traditionele Climbing for Life-pastaparty op de slotdag, een heerlijke 

afsluiter van je heroïsche sportieve driedaagse. 

 

Heb jij er ook zin in gekregen? 

Climbing for Life is zoveel meer dan een berg opfietsen. 

Het gaat over grenzen verleggen, obstakels overwinnen, samen de top bereiken. 

 

Dat unieke groepsgevoel. Dàt is de spirit van Climbing for Life! 

Deel jij die spirit? 



16 – 18 JUNI: COL DU GALIBIER 

 

 
 

Voeg een aantal klassiekers toe aan je palmares met deze verbluffende 3-daagse in de streek van de 

Galibier waarvan alle cols dit jaar ook worden opgenomen in het programma van de Tour de France! 

Zin om zelf mythische cols zelf te bedwingen zoals col du Galibier, Télégraphe, col du Mollard, 

Lacets de Montvernier? 

____________ 

8 – 10 SEPTEMBER: DOLOMITI – ALTA BADIA 

 

 

 

De Dolomieten zijn zonder enige twijfel één van de mooiste fietsgebieden ter wereld! Vanuit Corvara 

(Alta Badia) sturen we je het fietsparadijs in: prachtige natuur, uitstekende wegen en uitzonderlijk mooie 



beklimmingen! In het programma zitten onder meer de Giro Fedaia, Giro Giau, de prachtige Sella Ronda. 

Als kers op de taart bieden we een rit van de Sella Ronda in 2 richtingen aan. Met maar liefst 104km en 

3548 hoogtemeters kan jij je via deze rit bekronen tot king/queen van de Sella Ronda! 

 

__________ 

 

GRATIS DIGITALE INFOSESSIE � 

 

Heb je nog vragen of wil je graag meer informatie over Climbing for Life? 

Neem dan deel aan onze gratis digitale infosessie op dinsdag 8 maart van 17u tot 18u. 

 

Tijdens dit uur laten we jou alvast proeven van de parcours, geven we tips en tricks voor een ideale 

voorbereiding en beantwoorden we al jullie vragen. 

 

Schrijf je in voor deze infosessie tot en met vrijdag 4 maart via info@golazo.com  

 

Benieuwd naar de verschillende parcours van deze uniek short bike trip? Ontdek ze op 

www.climbingforlife.be 

 

 

 

 




