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YouTuber 7:45 392 Mai 17, 2019, Fruita YouTuber 7:04 707 Ebrill 26, 2018, Fruita 13:03 41 000 29 Mawrth 2020, Fruita YouTuber 5:03 101 Ionawr 26, 2020 , Ffrwythau Pearl 18 System Llwybrau Beicio Mynydd Ffordd, mae Cippity-Da yn eistedd fel asgwrn cefn brontosaurus enfawr sy'n uchel yn y ffrwythau ffrwythau haeddiannol. Yn ôl y chwedl, pan nad oedd y System Llwybr Ffyrdd 18 yn fwy nag
ychydig o linellau yn yr anialwch, mae'r bobl leol yn casglu ar yr hyn sydd bellach yn brif lot parcio a ddarparwyd ar gyfer rhywbeth mawreddog. Wrth edrych ar fryniau 18Fed ffordd yn yr haul, cyfeiriodd y marchog at ei ffrindiau a dywedodd: Rhaid i ni adeiladu llwybr yno a'i alw'n Tzippiti. Ac, gan ddechrau gyda'r cynhyrchiad hwn bron, ganwyd yr atyniad ar ffurf reidio o Sippiti-da-Da. Mae'r daith hon yn codi
mwy na 300 troedfedd uwchben y llawr haeddiannol i gipolwg ar hyd tair marchog mawr ar ymyl cyllell, pob un yn gyflymach ac yn fwy serth na'r olaf. Y gweddus olaf yw'r anoddaf, gyda gostyngiad o 300 troedfedd S.' Nid yw ar gyfer y timid, a dyna pam mae Sippiti yn ennill sgôr diemwnt du. Mae'r teras yma yn sensitif iawn ac yn rhy serth i fynd os ydych yn gyw iâr, felly cadwch mewn cof eich lefel sgiliau ac
ni fydd yn brifo'r ecosystem fregus hon drwy ddod oddi ar y llwybr. Gan fod hyn yn un ffordd o fynd ar drywydd hyn, mae sawl ffordd o ymgorffori tzippiti yn y ddolen. Neu am fwy o wenu clust clust, ewch yn ôl i fyny'r ffordd a rhoi cynnig ar y cyfan dro ar ôl tro. Byddwch yn hapus gyda'r hyn rydych chi wedi'i wneud. Hefyd, os byddwch yn gyrru ar hyd y system lwybr hon am ychydig ddyddiau, nid oes lle mwy
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Hydref 21, 2017 Paul Billings Arfordir rholio anhygoel! Teimlo'n ynysig iawn. Mae'n debyg y byddwch yn cerdded rhai o'r dringfeydd, ond maen nhw mor werth chweil. Hyd 1, 2017 Alexander Jonathan Aug 28, 2017 Ashley A 2.4mi Awst 15, 2017 Becky Grabert DH un ffordd yn unig. Doeddwn i ddim yn gallu cwblhau'r llwybr cyfan rhag ofn uchder. Ond roedd y rhan wnes i'n llawn yn anhygoel! 3.3mi - 1h 00m
21 Gorffennaf 2017 Alejandro Kazar Gorffennaf 8, 2017 Ebrill E Esboniad. Dringo cymhleth gyda rhywfaint o bridd rhydd a marchogion arfordir rholio. 2.4mi 4, 2017 Mae Scott Edwards yn oer ac yn hwyl. Dilynwch The Blind Ups 2.5mi Mai 28, 2017 Andrew Koranic Mai 20, 2017 Josh Josh Dringo glân a llethrau serth. Nid ton o nodweddion, ond gwerth ei wirio. 2.4mi Mai 13, 2017 Casey Wawrinka Fun, nid
yn gymaint â Ridge Joe/Mo Joe Apr 30, 2017 Alexandra Banks 4.2mi Ebr 23, 2017 Heather G's Lower Ridge Section Joe Tachwedd 6, 2016 David Darling Prime Cut'gt; Frontside Sip Off'gt; West Sip o nback zip off'gt;Prime Cut'gt;Kessel Run 21mi - 2h 38m Hydref 28, 2016 Scott Howell Hydref 27, 2016 Scott Howell Hydref 22, 2016 Kelsey Beman 2016 Kiki yn Colorado 2016 Ebr 12, 2222 Jeff Haynes Medi
12, 2015 Jesse Sakyres Gorffennaf 23, 2015 Ryan Hickman Mai 9, 2015 2015 Aaron Stone Berger Mai 9, 2015 Meta Bergwall Chwefror 6, 2015 Scott Cejka Un o Fy Fav 18fed Llwybr 2.4mi Hyd 19, 2014 John Prescott Pucker Kids. 2.4mi Hyd 18, 2014 Mark Tomsu 2.4mi Hyd 11, 2014 Edward-Bam Lopez 3mi 7 Hydref 2014 Shi Kolar Mae'n arfordir rholio! Mai 9, 2014 garreth dadbiegun Ebrill 12, 2014 Evan
Johnson Fun and Ridge Riding and Steep Drops Mawrth 25, 2014 Steffen Hauschild Gesamte Runde:anspruchsvolle teils staubig-steile Downhill-Ridges vom Feinsten im Abendlicht: 9.7km 310Hm 4mi - 0h 50m Mai 25, 2013 Chuck McCuaid Super Unique and Pretty Awesome 2.4mi 11 Mai, Mai, Mai 11, 2013 Will Stingley Apr 21, 2012 Kiki yn Colorado Lefel: Hyd Estynedig: 9 milltir (14.5 km) Wyneb:
Ffurfweddiad trac sengl: Loop Height: 386/389 troedfedd Cyfanswm: 320 marchog Ychwanegu adolygiad o #11 o'r 1,345 o lwybrau beicio mynydd yn Colorado #71 yn y byd Ar fy nhaith gyntaf i Fruita, Llwyddais i roi blinder ar y llwybr ar y rhan fwyaf o ardal clogwyn y llyfr a llawer o'r llwybr i lawr y Maria Loop. Hyd yma, Sippeti fu fy ffefryn gan ei fod yn cynnig taith olygfeydd ynghyd â rhywfaint o hwyl,
technegol, ac i fod yn onest, rhai adrannau brawychus nad oeddwn yn dod o hyd iddynt yn unman arall yr euthum. Os cewch wneud un daith yn unig i ardal llyfrau'r clogwyni, dydw i ddim yn gweld sut y gallech fynd o chwith drwy ddewis hwn. Gall rhai ddewis gwneud dolen fyrrach yn hytrach na gwneud coes orllewinol y ddolen sippeti ffurfiol, mynd â'r ffordd o'r tu ôl i'r gogledd o'r lot parcio ac yna mynd o'r
tu allan i ddal brig rhan arfordiroedd rholio'r llwybr hwnnw. Os cewch eich pwyso'n brydlon, efallai nad yw hwn yn benderfyniad gwael, er i ni benderfynu gwneud y cyfan fel y disgrifir isod. Mae'r llwybr yn dechrau o waelod y lot parcio ac yn mynd i'r gorllewin. Ar ôl rhai pethau hwyliog ac i lawr (tua 1/4 milltir), byddwch yn dod i gyffordd T, sy'n cwrdd â phrif ddolen y llwybr hwn. Os edrychwch i'r dde efallai y
bydd gennych rai beicwyr sgrechian yn mynd i'w ffordd wrth iddynt ddisgyn i lawr ochr sippeti. Byddwch chi y mewn tua awr! Yn hytrach, cymerwch y chwith a dechreuwch ran lefel dda o'r trac sengl sy'n eich gollwng ar y ffordd trac dwbl. Mae'r ffordd wasanaeth hon yn rhagarweiniad hawdd, llwch i weddill y trac sengl. Yn y pen draw, byddwch yn gweld y llwybr yn ehangu i'r dde (gogledd) y ffordd wrth i chi
ddechrau dringo'n dyner i fyny'r bryn ychydig filltiroedd i'r creigiau. Mae'r rhan hon yn pictiwrésg iawn, ac er gwaethaf y duedd ar i fyny, nid yw'r llwybr yn dechnegol nac yn anodd o gwbl. Os edrychwch ar y iawn, gallwch weld y bryniau y byddwch yn eu harchwilio'n fuan. Unwaith y byddwch yn agos at y creigiau, byddwch yn gweld un trac yn troi i'r dwyrain, yn mynd i lawr. Mae'n rhan gyflym, hwyliog o'r
llwybr sy'n eich taflu i olchi o fath, ac yn y pen draw mae'n arwain at un o'r dringfeydd serth y byddwch chi byth yn ei brofi! Ar ôl i chi fynd â'ch beic i'r brig, bydd eich taith yn cymryd tro o hwyl i anhygoel. Cyn bo hir, cewch arwydd ar gyfer y llwybr hwn, gydag arbenigwyr yn arwydd yn unig i gyd-fynd ag ef. Cynghorir marchogion i ddechrau er mwyn osgoi'r trac hwn. Er y gall marchog canolradd wneud y llwybr
hwn heb broblemau, mae'n debyg y bydd pwyntiau lle bydd angen cerdded naill ai er mwyn osgoi syrthio ar y naill ochr neu'r llall, neu i lywio dringfeydd serth iawn, neu adrannau disgiau peryglus. Mae hyn yn arbennig o wir am eich taith gyntaf yma, gan y byddwch yn aml yn rhyfeddu at y ffordd y mae'r llwybr yn glynu wrth ochr y bryniau, neu'n eistedd ar ben pont dir gul gyda banciau serth ar y naill ochr a'r
llall. Er na fyddwn yn dosbarthu'r clogwyni hyn fel rhai sy'n bygwth bywyd yn llym (Llwybr Porth la yn Moave), byddwch yn cael eich brifo'n ddifrifol os byddwch yn syrthio mewn rhai mannau. O leiaf nid eich cylch cyntaf yw'r amser ac mae'n gwybod eich terfynau. Y ffordd orau o ddisgrifio'r llwybr hwn yw ei fod yn eich atgoffa o arfordir rholio. Yr unig beth sydd ganddo yw dolen wedi'i gwrthdro! Byddwch yn
aml yn mynd at y datgysylltu ac yn meddwl tybed i ble mae'r llwybr yn mynd oherwydd mae'n rhaid i chi gyrraedd yr ymyl yn llythrennol cyn y gallwch ei weld yn gostwng islaw chi. Wrth i chi edrych byddwch yn gweld pobl yn codi ac i lawr yn y pellter wrth iddynt reidio'r arfordir hwn. Mae tua 2 filltir o fusnesau, i lawr, llwybrau ochr, dringfeydd gwallgof, hyd yn oed disgiau gwallgof, a rhai trac sengl cyflym iawn
(efallai'n beryglus o gyflym) wrth i chi gerdded o'r bryn i'r bryn. Wrth i chi barhau i'r de, bydd y llwybr yn fwy nodweddiadol ac yn troi'n gyflym, graddol i lawr mynydd sydd yn y pen draw yn cyfarfod wrth y gyffordd T honno. Mae'r rhan ddoniol o sippeti yn llifo'n llawer gwell na'r rhai tebyg a'r i lawr ar Chutes a grisiau, felly roedd yn well gennyf y llwybr hwn dros hynny. Ychwanegwyd yn gyntaf at Siberian ar 29
Mai 2005. Diweddarwyd ddiwethaf 9, 2020. → ychwanegu diweddariad Cyn i chi Fynd i Ddŵr Yfed: Gwasanaeth Codi Anhysbys: Noson Anhysbys Marchogaeth: Ydw Pump Track: Toiledau Anhysbys: Gofal Beic Braster Anhysbys: E-Feiciau Anhysbys a Ganiateir: Ffi Anhysbys Gofynnol: Anhysbys Rydych chi wedi Marchogaeth Y Llwybr hwn? Helpu i wella'r wybodaeth hon. Archebwch ardal y clogwyn o'r tu
ôl i'r gogledd o Fruita. Adroddiad inRide a Argymhellir: Tipio o gwmpas yn 18fed Road, Fruita, Colorado Rwy'n cnoi arno! Ychwanegu at restr arall zippity doo dah fruita colorado
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