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COVID-19

HOE EN WAT?
Wat gebeurd er als de grenzen in september gesloten zijn? Krijg ik 
mijn geld terug als de reis geannuleerd wordt? Hoeveel moet ik bij 
boeken betalen? Het boeken van een reis zit momenteel vol onzeker-
heden. Daarom hebben we het voor je op een rijtje gezet.

Gesloten grenzen:
Bij gesloten grenzen worden de kosten van de reis (min 50,- euro) 
teruggestort.

Granfondo gaat niet door:
GF Strade Bianche zet de startbewijzen waarschijnlijk niet door naar 
2022. Als tegemoetkoming biedt CYCLOsportive een voucher aan 
(t.w.v. 40,- euro) te gebruiken op een van onze reizen in 2022.

CYCLOsportive zal zich (ondanks bovenstaande) inspannen om 
startbewijzen door te zetten naar 2022. Lukt dit niet dan zullen we ons 
inspannen om een refund bij de organisatie aan te vragen. Als door-
zetten van het startbewijs en een refund niet mogelijk zijn, dan kunnen 
deze kosten (80,- euro) niet verhaald worden op CYCLOsportive.

Reisristricties:
Als voor de bestemming reisrestricties gelden zal CYCLOsportive de 
reis annuleren en krijgen de deelnemers het volledige reisbedrag (min 
50,- euro boekingskosten en eventueel startbewijs) teruggestort.

Restricties Italiaanse overheid:
Indien Italië een inreisverbod heeft vastgesteld voor reizigers uit Ne-
derland, dan wordt de reis door CYCLOsportive geannuleerd en krijg 
je de volledige reissom (min 50,- euro boekingskosten en eventueel 
startbewijs) teruggestort.

Zelf annuleren:
Indien je zelf beslist te annuleren, maar CYCLOsportive 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.

Er mag vrij gereisd worden maar Granfondo gaat niet door:
Indien er vrij gereisd mag worden naar de bestemming, maar de 
Granfondo gaat niet door, dan zal de reis van CYCLOsportive gewoon 
doorgaan. Er wordt dan gezorgd voor een alternatief programma.





REISSOM: €1.180,-

DE REIS VAN CYCLOSPORTIVE EN 
BICYCLING IS INCLUSIEF:
– sportvoeding (Amacx van Duursport)
–  technische ondersteuning van onze  

eigen mechanieker
–  vervoer fiets en bagage van Nederland  

naar Toscane in onze eigen vrachtwagen
– massages van onze eigen sportmasseur
– startbewijs GF Strade Bianche
– extra bevoorrading bij de granfondo
– begeleiding bij ritten met gids en volgwagen
– vier overnachtingen incl ontbijt, lunch en diner
– vlucht van Amsterdam naar Florence
– transfer van het vliegveld naar het hotel

PRIJS IS EXCLUSIEF:
– drank genuttigd ter plaatse
– 1 stuk ruimbagage. Bij te boeken voor 50,- euro
–  daglicentie a 10,- euro

LET OP: 
Om deel te mogen nemen aan de Granfondo dienen de deel-
nemers in het bezit te zijn van een medisch certificaat (op dag 
van deelname niet ouder dan 1 jaar).

INSPANNINGSTEST EN 
TRAININGSSCHEMA:
Deelnemers hebben de mogelijkheid om zich 3 maanden 
d.m.v een inspanningstest en trainingsschema te laten bege-
leiden. De trainingsbegeleiding is optioneel. Informeer naar 
de mogelijkheden:  
gv@cyclosportive.nl.
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DAG 1

DONDERDAG 9 SEPTEMBER 2021
Na een paar uur vliegen zijn jullie opgepikt van het vliegveld in Florence. De 
fietsen zijn door CYCLOsportive al allemaal klaargezet. En bij aankomst in het 
hotel hebben we allemaal kunnen genieten van een heerlijke lunch. Nu is het 
tijd om te gaan fietsen! Een bescheiden rit door het Toscaanse land.

Een rondje van slechts 61 km met een slordige 669 hoogtemeters. We gaan di-
rect kijken hoe de Strade Bianche erbij liggen en hebben op een rondje van 61 
km kilometer 3 stroken gevonden die ons over de grindwegen zullen voeren. In 
totaal maar liefst 20 kilometer gravel! In Siena kunnen we op het terras onze 
eerste ervaringen delen als we genieten van een kop koffie.

Kortom we gaan volop genieten vandaag! Na afloop zal de mechanieker 
weer naar de fietsen kijken en staat de sportmasseur klaar om de benen te 
masseren.

Lengte rit: 61 km
Aantal km’s gravel: 20 km
Aantal Stroken: 3

Hotel 
Borgo 
Antico

Koffie in
Siena
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DAG 2

VRIJDAG 10 SEPTEMBER 2021
Op donderdag hebben we mogen proeven van de omgeving. En ook vandaag 
wordt het weer genieten. Deels verkennen we de route van GF Strade Bianche. 
Maar we hebben nog een paar mooie gravelstroken gevonden die de organisatie 
links laat liggen.

Vandaag heb je de keuze uit twee afstanden. Wil je optimaal genieten van het 
Toscaanse landschap en veel kilometers maken? Dan kun je kiezen voor de route 
van 113 km. Wil je het vandaag wat rustiger aan doen, ook prima. Dan kun je de 
route van 87 km fietsen. Op kilometer 75 staat er voor de groep die 113 km fietst 
een lunch klaar. Voor de groep van 87 km is dat na 65 km.

Gaat de groep te hard of te langzaam en fiets je liever zelf de routes? Dat kan 
ook. Meldt het ons even en ga met minimaal twee man op pad. Je krijgt van 
ons dan de gpx-bestanden.

Hopen op mooi najaarsweer in Toscane! Hoe meer gravel, hoe meer fun!

Lengte rit: 113/87 km
Aantal km’s gravel: 44/32 km
Aantal Stroken: 7/4

Hotel 
Borgo 
Antico

Lunch
113 km splitsing

route
87 km+lunch

shortcuts

SP111

SP62

SP73

SP111A

SS223

SR2
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DAG 3

ZATERDAG 11 SEPTEMBER 2021
Vandaag staat er een rit van 76 km op het programma. Zaterdag is ook de dag 
dat de profs hun Strade Bianche fietsen. Bij CYCLOsportive verplichten we nooit 
deelnemers om te fietsen :-). Wij kunnen ons heel goed voorstellen dat je de profs 
wilt bewonderen.

Vandaar dat we vandaag meerdere route-opties hebben. Alleen op de groepsrit 
van 76 km zal er onderweg (halverwege) geluncht worden. Kies je een andere 
route, dan kan er geluncht worden in het hotel. Wil je met je neus bovenop de 
finish staan als de profs arriveren? Dat kan ook, je bent volledig vrij bij het invullen 
van je dag. 

Op 1 km van het hotel kun je in Garibaldi ieder half uur met de trein naar Siena. 
Bushalte ligt op 1 minuut lopen van het hotel, de afstand met de fiets is 17 km.

= gravelstrook

Lengte rit: 76 km
Aantal km’s gravel: 30 km
Aantal Stroken: 4

Hotel 
Borgo 
Antico

10 km 
gravel

250 m 
gravel

10 km 
gravel

10 km 
gravel

Lunch



Voeding:
WAT NEMEN WE MEE:
-  Energy Oat bar: Amacx Energy Oat Bar voorziet in een langdurige toevoer door de ge-

lijkmatige opname. De reep bestaat voor 50% uit eenvoudige koolhydraten en voor 50% 
uit complexe koolhydraten. De natuurlijke smaken in combinatie met echte havermout-
vlokken zijn de basis van de zorgvuldig samengestelde Energy Oat Bar, die Palatinose 
bevat. De zachte structuur zorgt voor een makkelijke ‘bite’ die iedere sporter in de vele 
verscheidenheid van de diverse onderdelen zal bevallen.

-  Fast Bar: Amacx Fast Bar hapt snel en makkelijk weg onder elke inspanningsniveau en 
lost als het ware al op in de mond. De zachte ‘bite’ heeft een verrassend lichte crunch, 
zonder dat je moeite hoeft te doen deze weg te kauwen. De specifieke koolhydraatmix 
voorziet je snel, maar ook langdurig van de juiste ondersteuning in je energiereserves 
door de gelijkmatige opname.

-  Drink Gel: een kant-en-klare drink gel, waaraan al water is toegevoegd. Dé Drink Gel 
samengesteld voor de duursporters! De diverse koolhydraat bronnen hebben een 
geleidelijke afgifte. Twee fantastische smaken, met en zonder caffeine!

-  Isotonic Energy Drink: Isotonic Plus Drink bevat de koolhydraatratio van 2:1 (gluco-
se-fructose) Dit is de meest effectieve balans, waardoor sportdrink hierdoor nog 
gemakkelijker worden opgenomen door het lichaam. Koolhydraten zijn de brandstof 
voor het lichaam. Met de unieke electrolyten balans verzorg je tevens de hydratatie!

-  Protein Brownie: Eiwitten ondersteunen snel herstel van de spieren na het sporten en 
dragen bij tot de groei van de spiermassa. Deze Protein Brownie is een bron van eiwit, 
in combinatie met een uitgebalanceerde mix koolhydraten (aanvullen van de energie-
reserves) en is ideaal voor de duursporter!

 
Een mooie selectie van Amacx Sportvoedingsproducten, waarbij natuurlijke ingredi-
enten de boventoon voeren voor de juiste aanpak en sportbeleving. De basis voor een 
succesvolle uitdaging, zonder toevoeging van kunstmatige conserveermiddelen, smaak- 
/ kleur- & zoetstoffen.
 
Race Pack:
In de bidon ga je voor een Isotonic Energy Drink voor de aanvulling van vocht en 
koolhydraten. Bij lange en/of intensieve inspanningen is extra ondersteuning van je 
energiereserves wenselijk, ook naast de sportdrank. In het begin ben je nog fris en kom 
je makkelijke weg met de Energy Oat Bar, maar naar mate de vermoeidheid toeslaat is 
de Amacx Fast Bar ideaal om vervolgens de finale in te gaan met de Amacx Drink Gel. 
De Protein Brownie gebruik je direct na de inspanning. Ervaar het voordeel!



GRATIS KADO BIJ 
ELKE BESTELLING!
W W W . D U U R S P O R T . N L

}

AMACX
ISOTONIC SPORTDRINK

Langdurige toevoer door de
gelijkmatige opname!

Vooruitstrevende 2in1
Sportdrink

AMACX
ENERGY OAT BAR 50 GR

√ Op basis van echt fruit!
√ Bevat 50 mg magnesium per bar
√ Vrij van kunstmatige toevoegingen
√ Energy Bar zonder coating
√ Smelt niet onder warme omstandigheden!!

√ Te doseren als sportdrank
√ Te doseren als dorstlesser
√ Zachte smaken, niet zoet
√ Heldere drank zonder kleurstoffen
√ Voorziet je van vocht en koolhydraten

√ Foam Spray 400 cc
√ Chain Cleaner 400 cc
√ Race Oil 400 cc

De goede moraal brengt wielrenners, cyclocrossers en/of
mountainbikers ertoe vol te houden waar andere sporters al
lang zouden opgeven. Een schone en blinkende fiets draagt
bij aan de trots en juiste moraal van iedere rijder. De combi-

natie van Foam Spray, Chain Cleaner & Race Oil helpen je
een handje in het bereiken van een optimaal gesoigneerde
en soepel lopende fiets. 

Moraal, daar gaat het om!

V O O R  2 2 : 0 0 B E S T E L D

M O R G E N  I N  H U I S
G R A T I S  B E Z O R G I N G
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MORAAL,
DAAR GAAT   

HET OM!
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DE GRANFONDO

STRADE BIANCHE
De Strade Bianche is een van de jongste wielerwedstrijden op 
de internationale wielerkalender en in een mum van tijd is de 
wedstrijd uitgegroeid tot een échte klassieker. Er zijn al heel 
wat heroïsche gevechten uitgevochten in de smalle straten van 
Siena. Wie herinnert zich niet het met klei besmeurde gezicht 
van Tiesj Benoot. Of een volledig lege Wout van Aert, die bijna 
niet meer op zijn fiets kan stappen. Deze klassieker leeft!

Met start en finish in Siena kan er gekozen worden voor een 
tocht over 139 km fietsen (Granfondo is gelijk aan de route van 
de vrouwenwedstrijd). Onderweg krijg je naast de onverharde 
en stoffige wegen ook enkele stevige klimmetjes voor de wielen 
geschoven waardoor deze tocht een echte uitdaging wordt. Als 
toetje wacht de slotklim naar Siena met percentages tot 16% én 
aankomst op de wereldberoemde en adembenemende Piazza 
del Campo, in het oude historische centrum.

VERBLIJF
Met CYCLOsportive en Bicycling zullen we verblijven in Hotel 
Borgo Antico in Monteroni d’Arbia in 2 persoonskamers, met 
twee 1 persoons bedden. Een eenpersoons kamer is op aan-
vraag mogelijk, er dient dan wel een toeslag betaald te worden. 
Op donderdag zullen we aankomen in Monteroni d’Arbia en 
op maandag wordt er weer teruggevlogen naar Nederland. 
Uiteraard moet er ’s avonds goed gegeten worden. Dat zullen 
we doen in het restaurant van het hotel.





GF STRADE BIANCHE

DE ROUTE
De route is hetzelfde als die van de dames elite. Een bochtig en 
golvend parcours, zonder lange beklimmingen maar met pittige 
heuvels, vooral op de onverharde delen. Er zijn grofweg meer 
dan 30 km onverharde wegen, verdeeld over 8 sectoren.

Beginnend vanuit Siena zijn de eerste golvende kilometers op 
het asfalt alvorens de 2.1km grind Sector 1 te bereiken op km 18, 
die perfect recht is en altijd licht bergafwaarts.
Na een paar kilometer zullen de renners geconfronteerd wor-
den met Sector 2 (5,8 km), de eerste echte uitdaging op de route 
met een korte afdaling en een lange klim met delen van meer 
dan 10%.

Al snel bereikt de route Monteroni d’Arbia, dat het begin is van 
Sector 5 van San Martino in Grania (9,5 km) in het midden van 
de Crete Senesi. Het is een lange sector met continu op en neer 
in het eerste deel, eindigend met een bochtige klim voordat je 
weer het asfalt ontmoet.

De voorlaatste sector (Sector 7, 2,4 km) op de klim naar Colle 
Pinzuto is een pittige (met een helling tot 15%). Na een paar kilo-
meter zullen de renners worden geconfronteerd met de laatste 
sector (Sector 8, 1,1 km), gevolgd door een zeer pittige klim (max 
18%) die eindigt bij de Tolfe. Vanaf hier is het nog slechts 12 km 
naar de finish op Piazza del Campo in Siena.

Wil jij zeker zijn van een startbewijs? Reserveer dan snel jouw 
plek op:

www.cyclosportive-travel.nl/gfstradebianche2021
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DAG 4

ZONDAG 12 SEPTEMBER 2021
Vandaag is het D-Day. De hopelijk mooiste dag van onze reis naar Toscane. GF 
Strade Bianche, 139 km met ruim 31 km aan gravel. Na de voorbereidingsritten die 
we samen al gemaakt hebben, mag de Granfondo geen probleem meer zijn.

Na het ontbijt vertrekken we met de fiets naar Siena (bij goed weer). Bij slecht 
weer bedenken we een alternatief. Van de finish weer terug naar het hotel is 
voornamelijk vlak en in dalende lijn. Voor goed getrainde mannen moet dit geen 
enkel probleem zijn. 

Lever de avond voor de GF een tasje met kleding bij de begeleiding in. De kleding 
gaat mee in de volgwagen, waarin je je (bij slecht weer) na de finish eventueel 
kunt omkleden. Bij slecht weer kan de fiets dan in de bus en kunnen de deelne-
mers met de bus (lijn 114) terug naar het hotel. Maar we gaan uit van prachtig 
weer en dat we als groep kunnen genieten op Piazza del Campo in Siena totdat de 
laatste deelnemer binnen is. Vervolgens fietsen we als groep terug naar het hotel.

Vol met mooie verhalen over GF Strade Bianche!

Lengte rit: 139 km
Aantal km’s gravel: 31,4 km
Aantal Stroken: 8

Hotel 
Borgo 
Antico

5,5 km 
gravel

9,5 km 
gravel

0,8 km 
gravel

4,4 km 
gravel

5,8 km 
gravel

2,1 km 
gravel

2,4 km 
gravel

1,1 km 
gravel

17 km 
naar de 
start
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DE LAATSTE KM’S
De veeleisende laatste kilometers zijn km’s, met stijgingspercen-
tages tot 16% en veel bochten. Eerst afdalen en vervolgens licht 
klimmen tot op 2 km van de finishlijn. Daar gaat de weg met 9% 
omhoog.

Op 900 meter van de finishlijn passeren de deelnmers de Fon-
tebranda-poort. Het asfalt verandert hier in tegels van de oude 
stad. Het hellingspercentage overschrijdt 10% tot 500 meter van 
de finishlijn en bereikt zijn hoogtepunt van 16% op Via Santa 
Caterina. 

Een scherpe bocht naar rechts leidt naar Via delle Terme en 
vervolgens Via Banchi di Sotto. Met nog 300m te gaan, blijft de 
weg licht stijgen, 150m van de lijn, naar rechts komen de deelne-
mers op de Via Rinaldini. Met nog 70 meter te gaan tot aan de 
finish komen de deelnemers dan eindelijk op Piazza del Campo. 
De laatste 30 meter daalt naar een helling van 7% en de finishlijn 
zelf is vlak.

Optimaal genieten dus op de finishlijn!



CONTACT
CYCLOsportive
Gerrit Vermeulen
Sparrendaal 49
3452 LH Vleuten
e: gv@cyclosportive.nl

NOG

VRAGEN?
Dat is geen probleem. 
Stuur een mail met jouw 
specifieke vragen en 
CYCLOsportive beant-
woordt ze graag voor je.


