
Opstapplaatsen: L

8 dagen / 7 nachten
halfpension

Afreisdata Prijs per persoon
(op basis van 2-pers.-kamer)

19 mei 18 € 885

09 september 18 € 909

Toeslag Prijs per persoon

Eenpersoonskamer € 110

Elektrische fiets € 72

-10%

Dag 1 • België - Kaufbeuren
We rijden langs de autosnelwegen tot Kaufbeuren. Installa-
tie in het ***Flair Hotel am Kamin.

Dag 2 • Reschensee - Glurns - Toll
(fietstocht ± 28 km)  
We fietsen naar de Italiaanse grens tot aan de Reschen-
see. In de namiddag fietsen we richting Burgeis, voorbij 
het Klooster Marienberg tot het eindpunt Glurns. We rij-
den met de autocar naar Töll voor installatie in het ***hotel 
Edelweiss.

Dag 3 • Glurns - Kastelbell – Toll
(fietstocht ± 56 km)  
Vandaag fietsen we voornamelijk in dalende lijn, dwars 
door de fruitstreek van de Vinschgau en de marmerstreek 
van Laas en Göflan tot Kastelbell. ’s Namiddags volgen we 
afwisselend de beide oevers van de Etsch tot aan ons hotel.

Dag 4 * • Toll - Meran - Bozen
(fietstocht ± 45 km)  
In de voormiddag fietsen we naar de kuurstad Meran. We 
vervolgen onze fietsrit langs de fruitboomgaarden tot Bo-
zen. Deze warme stad is ook zeker een bezoekje waard.
*Wettelijk verplichte rustdag van onze chauffeur

Dag 5 • Eisackdal: Brixen - Klausen - Terlan
(fietstocht ± 60 km)  
We rijden met de autocar tot in Neustift en fietsen naar de 
bisschopsstad Brixen. Na de middag vervolgen we onze 
route afwisselend langs beide oevers van de Eisack via het 
pittoreske Klausen tot het eindpunt in Terlan.
 
Dag 6 • Terlan - Kaltern – Cadino
(fietstocht ± 54 km)  OF   
We vervolgen onze fietsrit door het Etschdal. We fietsen 
ofwel via het vlakke Etsch-oeverpad ofwel via de “Wein-
strasse”, een glooiend parcours langs Eppan tot Kaltern. 
Na de middag fietsen we tot Cadino.

Dag 7 • Cadino - Trento - Kaufbeuren
(fietstocht ± 27 km)  
We verlaten Cadino en rijden naar de Italiaanse stad Trento. 
Vervolgens worden de fietsen geladen voor vertrek richting 
Oostenrijk en Duitsland naar Kaufbeuren. Installatie in het 
***Flair hotel am Kamin.

Dag 8 • Kaufbeuren - België
We rijden via Duitse snelwegen richting België.

HOTEL EDELWEISS
Ligging: ideaal gelegen aan de Vinschgauer 
Straße, in de nabijheid van de kuurstad Meran
Uitrusting: zeer comfortabel hotel met lift, 
restaurant, bar, ligweide met ligstoelen, wellness 
met o.a. binnenzwembad, Finse sauna en 
stoombad
Kamers: mooi en comfortabel ingericht, badkamer 
met douche of bad, haardroger en toilet, telefoon,tv, 
radio, kluis
Maaltijden: ontbijtbuffet, ’s avonds zeer verzorgde 
3-gangen maaltijden met saladebuffet

SERVICE
 � ****PRINCESS CLASS AUTOCAR
 � Halfpension vanaf de 1e dag het avondmaal tem 
8e dag het ontbijtbuffet
 � Huurfietsen inbegrepen
 � Begeleiding door een Nederlandstalige begelei-
der vanuit België

PRAKTISCHE INFORMATIE
 � Reisdocumenten: geldige identiteitskaart
 � Reizigers van niet-Belgische nationaliteit dienen 
bevoegde instanties te contacteren

TRENTO - ADIGE LANGS DE ETSCH NAAR MERAN

ONDERWEG NAAR BOZEN

FIETSREIZEN

98 99

Er zijn weinig regio’s in Europa die zo’n adembenemend landschap hebben als het Italiaanse Zuid-Tirol. U ontdekt er de prachtige natuur rond 
de Reschensee en het Eisackdal en de pareltjes op de Zuid-Tiroolse kroon Brixen en Bolzano. De combinatie van cultuur en natuur maakt 
deze reis onvergetelijk!

Fietsen in de Italiaanse fruit- & wijnstreek ITALIE    


