
8 dagen / 7 nachten
halfpension

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

16 augustus 20 € 984

Toeslag Prijs per persoon

Eenpersoonskamer € 150

Opstapplaatsen: Reizen Lauwers Boechout 
(definitieve vertrekuren bij uw reisdocumenten)

HOTEL CAVALIERI****
Ligging: net buiten het centrum van Bra, in een rustige omgeving
Uitrusting: modern hotel met receptie, lift, restaurant, bar, fitnessruimte, 
wellness met sauna, jacuzzi & Turks bad, gratis wifi, mooie standaardkamers 
met bad en/of douche, toilet en haardroger, airco, tv, telefoon, minibar, kluis
Maaltijden: ontbijtbuffet, ’s avonds 3-gangen maaltijd

INBEGREPEN
• ****PRINCESS CLASS AUTOCAR
• Halfpension vanaf de 1e dag het avondmaal tem de 8e dag het ontbijt
• Begeleiding door een Nederlandstalige gids vanuit België 

Dag 1 • België - Martigny
We rijden naar Martigny in Zwitserland. Installatie in een ***hotel. 

Dag 2 • Turijn (fietstocht ± 28 km) 
We rijden naar Italië. Kort voor het centrum van Turijn laden we onze fietsen uit en verkennen al fietsend de vroegere hoofdstad van Italië! Nadien 
met de autocar naar ****Hotel Cavalieri in Bra.

Dag 3 • Pinerolo – Bra (fietstocht ± 66 km)  
Met autocar naar Pinerolo. Van hieruit volgt een mooi en makkelijk ritje terug naar ons hotel in Bra, daar waar de Slow Food beweging ontstond. 

Dag 4 • Acqui Terme – Alessandria (fietstocht ± 67 km) 
We bezoeken Acqui Terme, een oud Romeinse kuuroord. Vervolgens fietsen we verder tot Alessandria, met haar prachtige citadel en rijke 
geschiedenis. De autocar pikt ons op.

Dag 5* • Bra – Alba - Bra (fietstocht ± 59 km)  
Vanuit ons hotel maken we een leuk ritje naar Alba, de hoofdstad van de Langhe, vooral bekend om zijn witte truffel. Na een (culinair) bezoek 
fietsen we terug naar ons hotel.   
* wettelijk verplichte rustdag van onze chauffeur

Dag 6 • La Morra – Barolo – Bra (fietstocht ± 41 km) 
Kortere maar ook wel pittige fietsdag vandaag. We starten hoog op de berg in La Morra. We rijden verder naar Barolo en genieten van de 
prachtige omgeving met wijngaarden zo ver het oog reikt. We proeven natuurlijk van dit heerlijk goedje op een lommerrijk terras. We fietsen 
tenslotte terug naar ons hotel.

Dag 7 • Neive – Barbaresco - Asti (fietstocht ± 36 km) 
We rijden naar Neive, een van de mooiste dorpen van Italië. Daarna fietsen we verder naar Barbaresco, bekend om zijn rode wijn. We eindigen 
deze geweldige fietstocht in Asti. De autocar pikt ons op en brengt ons naar Mâcon. Overnachting in een ***hotel.  

Dag 8 • Macon - België 
We rijden terug naar België.

Opgelet: deze fietsreis is voor fietsers die van een uitdaging houden. Een elektrische fiets is sterk aangeraden op dit heuvelachtige (maar prachtige) terrein. 
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