Italiaanse Alpenrit op de fiets !
Ben jij een liefhebber van mooie beklimmingen en afdalingen in het hooggebergte van de Italiaanse
en Zwitserse alpen ? Dan hebben wij voor u de perfecte fietsweek (6 dagen uit en thuis) !
In deze fietsweek zult u diverse zware maar zeer mooie bergtoppen gaan bedwingen. Wat dacht u
van o.a. de:
•
•
•

Stelvio (3 verschillende beklimmingen).
Mortirolo
Gavia

Deze prachtige beklimmingen behoren tot de mooiste, hoogste en meest uitdagende beklimmingen
van Italië. De Stelvio met de top op bijna 2800 meter is de hoogste berg in Italië om met de fiets te
bedwingen. Deze top is vanuit 3 verschillende opties te beklimmen.
•

Vanuit Prad: een beklimming van ongeveer 24km met een gemiddeld stijgingspercentage van
7,8% en een hoogte verschil van ruim 1830 meter.

Deze beklimming staat bekend om het aantal haarspeldbochten zoals genummerd : 48 !
Na een prachtige aanloop door een water- en bosachtig gebied komt men uiteindelijk boven de
boomgrens en heeft men een wijds uitzicht over de prachtige omgeving en de kilometers die nog
voor je liggen.

•

Vanuit Bormio: een beklimming van ongeveer 21km met een gemiddeld stijgingspercentage
van 7,7% en een hoogte verschil van ruim 1560 meter.

Mooie wegen leiden u naar de top. Onderweg treft u enkele kleinere tunnels en vele mooie
uitzichten o.a. op een prachtige waterval. Halfweg de beklimming wordt u even getrakteerd
op een venijnig steil stukje beklimming.

Tevens zal de Stelvio vanuit Zwitserland via de Umbrail pass worden bedwongen. Wie herinnert zich
niet het moment van Tom Dumoulin in de Giro van 2017 vlak voor aanvang van deze beklimming ?!
Deze beklimming van ongeveer 14km en een stijgingspercentage van gemiddeld 8,5% is daarmee de
‘zwaarste’ van de 3 beklimmingen van de Stelvio. De Umbrailpass eindigt enkele meters onder de top
van de Stelvio. Het laatste gedeelte gaat hierbij over in de beklimming vanuit Bormio.

De start van deze klim is pittig, enige moeite om in het ritme te komen is hier wel van toepassing.
Door een bosachtige omgeving en veel haarspeldbochten gaat het langzaam over in een beklimming
met langere stukken in een meer open gebied. Na ruim 13km kom je op de ‘top’ van de Umbrail pass
bij de oude grens van Zwitserland / Italië. Hier vervolg je de beklimming via de Italiaanse kant tot de
top van de Stelvio.

De Mortirolo wordt gezien als één van de zwaarste beproevingen vanwege de smalle wegen en het
hoge stijgingspercentage. Deze beklimming start vanuit Mazzo di Valtellina. Na deze beklimming lijkt
alles vlak ! Lance Armstrong wenste zichzelf een mountain bike i.p.v. een fiets tijdens deze
beklimming.

•

Vanuit Mazzo di Valtellina: een beklimming van ongeveer 12km meteen gemiddeld
stijgingspercentage van 11,3% en een hoogte verschil van ruim 1300 meter.

De Gavia is vanuit Bormio en vanuit Ponte di Legno te beklimmen. In onze routing beklimmen wij de
Gavia vanuit Ponte di Legno.
•

Vanuit Ponte di Legno: een beklimming van ongeveer 16km met een gemiddeld
stijgingspercentage van 8,4% en een hoogte verschil van ruim 1310 meter.

Deze klim wordt omschreven als grillig. Dit vanwege een korte afdaling in het beging van de
beklimming en het asfalt dat niet altijd even goed is. Uiteraard wel goed genoeg voor de
beklimming !

De Col de Foscagno is een heerlijke klim op een prachtig breed wegdek. Deze col heeft een rustige
aanloop en is daarna lekker ‘te doen’. Jij zult deze beklimming starten vanuit de regio Bormio in de
richting van Livigno.
•

Vanuit ‘Bormio’: een beklimming van ongeveer 22km met een gemiddeld stijgingspercentage
van 4,6% en een hoogteverschil van 1050 meter.

In totaal bieden wij u 4 geweldige fietstochten door dit fantastische hooggebergte met daarin de
bergen zoals beschreven en nog enkele andere beklimmingen zoals o.a. de Passo D’Eira en de
Ofenpass (Zwitserland).
Wij bieden een totaalpakket van 5 overnachtingen en 4 geweldig uitdagende klimtochten aan op
basis van vol pension. De uitvalsbasis voor deze dagen is San Valentino in Süd Tirol. Hier verblijven
wij de eerste, vierde en vijfde nacht. De tweede nacht is in de omgeving van Livigno en de derde
nacht in de omgeving van Bormio.
De afstand vanaf Utrecht naar San Valentino (Süd Tirol) is ongeveer 975KM.

Pakketprijs € 595,•
•
•
•
•
•
•
•

Eigen vervoer naar San Valentino alla Muta.
4 dagen fietsen.
5 overnachtingen.
Vol pension.
Ongeveer 460 km fietsen.
Ruim 9000 hoogtemeters.
Bagage transport van verblijf naar verblijf.
Volgauto met reserve onderdelen / verzorging (drank / voeding / kleding).

