
De Pacific Crest Trail

4600 kilometer
9 miljoen voetstappen

5 paar schoenen per persoon

Hoogteverschil:
18x Mount Everest, vanaf zeeniveau

Slechts 20% haalt het.
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De Pacific Crest Trail
4600 kilometer wandelen, van Mexico naar Canada.
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De redding nabij
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