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28 aug-DAG 1Aankomst in Innsbruck.
29 aug-DAG 2 - 93 km (3400 hm’s)
Op dag 1 overnachten we in de Pfitscherjochhaus 

op ruim 2200 meter hoogte. Vanuit Innsbruck 

volgen we een aantal kilomters de rivier de Inn 

richting de bergen. Hopelijk heb je goed geslapen 

en ben je goed uitgerust. Het genieten van on-

verharde gravelwegen kan beginnen! De laatste 

5 kilometer van de rit zal er ook gelopen moeten 

worden. Maar de beloning groot zijn!30 aug-DAG 3 - 120 km (1800 hm’s)
We steken de grens over via de Pfitscherjoch/

Passo di Vizze (2.276m). In dit deel van Italië heb-

ben de straten, dorpen en steden dubbele namen. 

Een lange dag met relatief weinig hoogtemeters. 

Het fenijn zit hem vooral in de staart. Als we naar 

de Dürrensteinhütte klimmen. Ook hier zal het 

uitzicht weer fantastisch zijn.31 aug-DAG 4 - 111 km (2900 hm’s)
Vanaf Dürrensteinhütte dalen we af richting het 

dal. De afdaling is onverhard, rustig aan naar 

beneden! Daarna zetten we met een flinke klim 

koers naar natuurpark Sennes. Na de klim volgt 

een prachtig pad door de bossen. Na het bos vol-

gen er nog twee pittige beklimmingen, waaronder 

de Passo dell Erbe. Als we die achter ons hebben, 

zetten we koers richting het mooie stadje Brixen 

en daarna is het niet ver meer naar het hotel net 

buiten Fortezza.
1 sep-DAG 5 - 93 km (2000 hm’s)
Op dag vier rijden we met weemoed in ons hart 

weer richting Innsbruck. Aan al het goede komt 

een eind. Nog één echte klim rest ons, de Bren-

nerpass! Na een welverdiende overnachting in 

Innsbruck is de reis ten einde en zal iedereen naar 

huis reizen.

2 sep-DAG 6Vertrek uit Innsbruck.
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RIT 4

Fortezza Innsbruck

START



HET AVONTUUREen geweldig avontuur in de bergen waarbij de 

route twee landen met elkaar verbindt (Oostenrijk 

en Italië). Overnachten op geweldige plekken, 

midden in de natuur, in mooie Italiaanse berg-

dorpjes of boven op een top in de Dolomieten. CY-

CLOsportive doet dat niet Spartaans in een tentje, 

maar met enig comfort. Dat dan weer wel.Bepakt en bezakt stappen we in Innsbruck op de 

fiets. In vier dagen zullen we van Innsbruck naar 

Innsbruck fietsen. Zoveel mogelijk over gravelwe-

gen. Maar ook over prachtige, zware passen over 

de weg.

Weg van de mensen, weg van de drukte. Midden 

in de prachtige natuur van de Dolomieten!INCLUSIEF:– overnachtingen–  ontbijt + diners (behalve in Pfitscherjochhaus en 

Sachsenklemme)– 2 begeleiders– geweldige routes (gpx)
EXCLUSIEF:– drank genuttigd ter plaatse

– lunch*
– vervoer naar Innsbruck en terug naar huis*  lunchen doen we onderweg, wanneer dat 

uitkomt. Wanneer we een prachtige plek zien, 

ploffen we neer en kan het genieten beginnen.
Los bij te boeken:– gravelbike– bikepacking tassen

Informeer bij ons naar de mogelijkhedenDeelnemers hebben de mogelijkheid om zich 3 

maanden d.m.v een inspanningstest en trainings-

schema te laten begeleiden. De trainingsbegelei-

ding is optioneel. Informeer naar de mogelijkhe-

den: gv@cyclosportive.nl.
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Wat gebeurd er als de grenzen in maart gesloten 

zijn? Krijg ik mijn geld terug als de reis geannu-

leerd wordt? Hoeveel moet ik bij boeken betalen? 

Wat zijn de annuleringsvoorwaarden? Het boeken 

van een reis zit momenteel vol onzekerheden. 

Daarom bij deze de voorwaarden.

Boeking:

Bij boeking/bevestiging betaal je 250,- euro als 

aanbetaling.

Gesloten 
grenzen:

Bij gesloten grenzen of code rood,  worden de 

kosten van de reis (min 50,- euro) teruggestort.

Reisristr
icties:

Als voor de bestemming reisrestricties gelden 

zal CYCLOsportive de reis annuleren en krijgen 

de deelnemers het volledige reisbedrag (min 50,- 

euro boekingskosten) teruggestort.

Indien tijdens de reis het reisadvies op code 

oranje of rood wordt gezet, dan wordt de reis 

afgebroken en keren we terug naar Nederland. 

In dit geval worden er geen kosten gecrediteerd. 

Eventuele kosten om naar Nederland te reizen zijn 

voor rekening van de deelnemers.

Restricti
es Italia

anse ove
rheid:

Indien Italië een inreisverbod heeft vastgesteld 

voor reizigers uit Nederland, dan wordt de reis 

door CYCLOsportive geannuleerd en krijg je de 

volledige reissom (min 50,- euro boekingskosten) 

teruggestort.

Zelf annu
leren:

Indien je zelf beslist te annuleren, maar CYCLO-

sportive kan de reis wel uitvoeren. Tot 3 maanden 

voor vertrek kosteloos annuleren m.u.v. 250,- euro 

aanbetaling. Tot 4 weken voor vertrek 40% van 

de totale kosten. 4 tot 1 week voor vertrek 75% 

van de totale kosten. 1 week voor vertrek tot 

aankomstdag 100% van de totale reissom.

COVID-19
HOE 
en

wat?



datum: 28/8-2/9

PRIJS
€ 725,-
1 persoonskamer op aanvraag mogelijk. hiervoor wordt een toeslag in rekening gebracht

GA JIJ

MET ONS

MEE?
MAIL:

gv@cyclosportive.nl

web:

https://www.cyclosportive-travel.nl/expeditie-zuidtirol

GRAVELBIKE EN BIKE-PACKINGTASSEN ZIJN LOS BIJ TE BOEKEN. INFORMEER BIJ ONS NAAR DE MOGELIJKHEDEN

Inschrijving sluit

op 1 juli 2021


