
8 dagen / 7 nachten
halfpension

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

04 augustus 22  € 1079 

Toeslag Prijs per persoon

Eenpersoonskamer € 160 

Opstapplaatsen: Erpe-Mere, Gentbrugge, Sint-Niklaas, Boechout, Lummen 
(definitieve vertrekuren bij uw reisdocumenten)

Dag 1 • België - Marktoberdorf
We rijden naar Marktoberdorf voor avondmaal en overnachting in het ***hotel Sepp (of gelijkwaardig).

Dag 2 • Reschensee - Glurns - Toll (fietstocht ± 28 km)   
Via de Fernpass rijden we tot aan de Reschensee. Hier start onze fietsrit richting Burgeis, met het klooster Marienberg. Via Mals bereiken we 
vervolgens eindpunt Glurns. We rijden met de autocar naar Töll waar we logeren in het ***hotel Botango.

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.
*wettelijk verplichte rustdag van onze chauffeur.

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 Bozen. Deze warme stad is 
ook zeker een bezoekje waard.

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 “Weinstrasse”, een glooiend 
parcours langs Eppan tot Kaltern. Na de middag fietsen we tot Cadino.

Dag 7 • Cadino - Trento - Marktoberdorf (fietstocht ± 27 km)   
We verlaten Cadino en rijden naar de Italiaanse stad Trento. Vervolgens brengt de autocar ons naar Marktoberdorf waar we overnachten in 
het ***hotel Sepp (of gelijkwaardig).

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

HOTEL BOTANGO***
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, 
mooi en comfortabel ingerichte kamers met douche of bad, haardroger en 
toilet, telefoon, tv, radio, kluis
Maaltijden: ontbijtbuffet, ’s avonds 3 gangenmenu met saladebuffet

INBEGREPEN
• ****PRINCESS CLASS AUTOCAR
• Halfpension vanaf de 1e dag het avondmaal t.e.m. 8e dag het ontbijtbuffet
• Begeleiding door een Nederlandstalige begeleider vanuit België
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FIETSEN IN DE ITALIAANSE 
FRUIT- & WIJNSTREEK
Italië

EIGEN
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