Cykelsafari Gardasøen til Venedig 24. september – 1. oktober 2016
Turen går til et område for foden af Alperne, som er kendt for prosecco vinen, grapa´en, smukke
villaer, god mad, let kuperet og varieret landskab, og der plejer at være lunt og dejligt på denne tid af
året. Vi cykler ca. 50-70 km om dagen og medbringer selv bagagen i egne eller lejede cykeltasker.
Turen arrangeres i samarbejde med www.SimonettabikeTours.it Der udleveres GPS tracks.
Vi tænker at ramme nogle billige fly fra København til enten Milano Bergamo eller Milano
Malpensa (pris i øjeblikket under 1000 kr. retur). Fra lufthavn bustransfer til Desenzano, retur tages
tog fra Venedig. Egne cykler kan evt. medbringes, man kan leje rigtig gode cykler med 27 gear for
95 €. Vi bor på 3-4 stjernede hoteller. Man skal selv bestille flybilletter og sørge for rejseforsikring.

Desenzano

Lørdag 24. sept. Desenzano 15 km
Fly fra CPH 9.10, ank. 11.xx. Transfer til Desansano, som ligger ud til Gardasøen på sydsiden.
Cykler testes og cykeltasker tilpasses. Vi cykler i lettere kuperet landskab på vestsiden af søen til
winery Zuliani (www.vinizuliani.it) ca. 15 km. Evt. også en lille tur ud til sjov halvø Sirmioni.

Søndag 25. sept. Desenzano – Mantova 58 km
Vi følger cykelrute til Mantova, en smule op og ned, mest fladt langs flod. Det er godt nok sydpå,
men dels er der en sikker cykelrute, dels er Mantova en fantastisk flot by og Unesco Verdensarv
beliggende ved Po floden.

Mantova.

Mandag 26. sept. Mantova – Montagnana 85 km
Så bevæger vi os igen nordøst på op mod prosecco området. Ja, denne dag r det mere end 70 km,
men det er helt fladt og for at få en sikker rute og få det til at hænge sammen, må det blive sådan.
Tirsdag 27. sept. Montagnana – Vicenza 60 km
Turen går i et let kuperet landskab øst om Monti Berici i tidligere vulkanlandskab med højder op til
444 m til endnu en Unesco Verdensarv by, Vicenza. Her er den gamle bydel fredeliggjort og
spændende at gå rundt i. Her er et flot kulturhistorisk museum.

Onsdag 28. sept. Vicenza - Bassano del Grappa 42 km
Vi begiver os nordpå og cykler i en bue gennem et spændende landskab med vinmarker uden
alvorlige stigninger over til grappaens hjemby. Undervejs cykler vi op til Maróstica, hvor byens
plads er et stort skakbrædt, hvor man spiller skak med levende personer. Selve byen Bassano del
Grappa er ret kuperet med snævre gader og i et spændende lille museum, kan man lære noget om
grappaen og smage forskellige slags.
Torsdag 29. sept. Bassano del Grappa - Treviso 62 km
Vi cykler en bue nordover forbi Ásolo og Caerano di San Marco i let kuperet landskab og ned til
Treviso. Byen er omgivet af kanaler og bymur.
Fredag 30. sept. Treviso – Venedig (Mestre) 54 km
Den direkte vej er lidt kedelig, så vi cykler lidt østligere og når kysten lidt nord for Venedig for så at
tage ind i landet til Mestre, som er Venedigs jernbanestation. Her afleveres cyklerne og Venedig nås
med tog og båd. Aften i Venedig. Evt. besøg på lille ø.

Lørdag 1. oktober. Venedig og hjemrejse.
Nogen har nok været i Venedig før, men ellers kan du forlænge opholdet på egen hånd. Man tager toget
tilbage til Milano og flyver hjem. Flymuligheder: Milan Bergamo med Ryanair desværre lidt tidligt kl. 6.35
både lørdag og søndag og mandag. Milano Malpensa afg. lørdag 17.30 og søndag 13.45 med Easyjet. Prisen
for fly, som du selv bestiller efter nærmere aftale, ser ud til at kunne holdes under 1000 kr. Prisen for cykelleje
95 €. Prisen for hotel med morgenmad i dobbeltværelse og aftensmad med vin, transfer ved ankomst, kort,
GPS track, guide 5.700 kr. Enkeltværelsestillæg 175 €. Info og tilmelding til: JE@Cykelsafari.dk

