På cykel ved

lagune
og gennem

drømmelandskaber
RUNDT OM VENEDIG

På cykel i Venedigs bagland
En rundrejse mellem Alperne og Adriaterhavet
til de smukkeste landskaber, hyggelige byer og
fascinerende steder i det venezianske bagland.
En cykeltur gennem Venedigs lagunelandskaber
er en perfekt måde at opdage Italien på cykel.

Let rute
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Vuggende gondoler og Markuspladsen er nogle af Venedigs mest
kendte symboler.

Dag 1. Vicenza

Ankomst til Vicenza. Byen har et rart og hyggeligt
historisk centrum med bygninger tegnet af den berømte arkitekt Andrea Palladio fra 1600-tallet.

Dag 2.
Vicenza - Bassano del Grappa

(ca. 40 km)

Fra Vicenza cykler I mod Marostica, der er berømt
for sit slot og skakbrættet på byens hovedtorv. Sidste stop er Bassano del Grappa, der er kendt for sin
overdækkede træbro og naturligvis Grappa, der kan
fås i utallige smagsvarianter og styrke.

km lange bro ”della Liberta”, og fortsætter til havnen i Tronchetto. Herfra tager I færgen langs med
kanalen Giudecca til Lido. Det er en spændende
dag, I cykler på de to smalle øer Malamocco og Pellestrina, som adskiller Adriaterhavet fra lagunen
omkring Venedig.

Dag 6. Chioggia - Padova

(ca. 60 km)

I cykler langs med de to floder Bacchiglione og
Brenta, som i gamle dage var hovedfærdselsårerne
for at fragte handelsvarer ind og ud af Venedig. I
fortsætter til Stra, der er berømt for den majestætiske ejendom Villa Pisani. I Padova finder I bl.a. den
store domkirke, der er dedikeret til Sankt Antonius,
den historiske Caffe Pedrocci og Prato della Valle.

Information
Turkode:

ITA-2

Rejseform:

Individuel rejse
eller Grupperejse

Varighed:

8 dage / 7 nætter

Rejseperiode:

April - Oktober

Startdage Individuelt:

Lørdag og søndag fra Vicenza
Tirsdag og onsdag fra Mestre
Andre startdage muligt
v/min. 5 pers.

Startdage Grupperejse: Se side 2
SAMLET LÆNGDE: ca. 225-250km

Porte degli Alpini, Bassano del Grappa

Dag 3.
Bassano del Grappa - Treviso

(ca. 65/40 km)

Ved Asolo møder I cykelrutens eneste stigning. Nedkørslen fører jer til Prosecco’s vinmarker og videre
mod Maser.
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Basilica de S. Antonio, Padova

Dag 4. Treviso - Mestre/Venedig

(ca. 45 km)

I lægger Treviso bag Jer og følger Sile-flodens løb op
til Casale. Til sidst venter Venedig med kanaler, broer og smalle gader. Overnatning sker i Mestre, men
hotel i Venedig centrum kan vælges mod tillæg.
(Dette er 1. dag, hvis man vælger at starte turen i
Mestre).

Bacchiglione-floden viser vej ud af byen, og I kommer til Costozza, en lille by for foden af Berici-bjergene. Cykelstien passerer foran Villa Rotonda, den
berømteste bygning i palladisk stil. Lige før I kører
ind i Vicenza, kan I se Villa Valmarana ai Nani med
de storslåede fresker af Tiepolo.

Dag 5. Mestre/Venedig - Chioggia

(ca. 35 km)

Dag 8. Vicenza

I forlader Mestre og cykler ind til Venedig på den 4

Dag 7. Padova - Vicenza

(ca. 50 km)

Afrejse eller forlængelse med ekstra dage her.

CY K E LT U R T I L L AG U N E R , H V I D E S A N D S T R A N D E O G F O R A L P E R N E

Rutekarakteristik:
Ruten foregår i lavlandet med undtagelse af en 1 km lang stigning i Asolo
og hovedsagelig på biveje med meget
lidt trafik eller asfalterede stier. Tog
med mulighed for cykeltransport forbinder turens hovedbyer, så I kan nå
frem til jeres mål for dagen med tog,
hvis I vil have en hviledag.

Philip Schous Vej 21
DK - 2000 Frederiksberg
Tlf. +45 32 52 89 81
info@memorytours.dk
www.memorytours.dk

Afrejsedatoer i 2015:
Denne tur starter på flere gange om ugen på to
forskellige steder på ruten.
 Hver lørdag og søndag kan man starte i
Vicenza.
 Hver tirsdag og onsdag er det muligt at
starte i Mestre, som er Venedigs
nærmesete fastland.
 Herudover er det muligt at arrangere andre
startdage, hvis I rejser som en gruppe på
mere end fem personer.

Generel information
 Cykelturene er uden guide.
 De angivne distancer er beregninger af de
anbefalede ruter og mulige omveje.
 Detaljerede kort og informationer vil blive
udleveret og gøre det muligt ikke at fare vild på
ruten.
 Ved halvpension tilbydes 6x tre-retters middag.
 Overnatningerne på turen kan foregå i tre
forskellige kategorier.
o Kategori A+: 4*hoteller med undtagelse
af et 3* hotel i Venedig.
o Kategori A: 3*-4* hoteller med særlig
god beliggenhed.
o Kategori B: 2*-4* hoteller med eget bad
og toilet..

Rejsetype:
Turens enkelte dagstrækninger er tilrettelagt med
distancer der gør det muligt at gøre stop undervejs
og tage turen i jeres eget tempo. Cykelturene er ikke
guidede, og mellem start- og slutpunkt er I derfor frie
til at følge ruteforslagene i større eller mindre grad.

Gruppeture:
På udvalgte datoer er det muligt at følge en guidet
tur rundt på ruten i en gruppe på min. 8 deltagere.
På disse ture vil der være både cyklende guide og
følgebil, som kan assistere med en historier, tips
eller forsyninger undervejs.
Datoerne for disse guidede ture er følgende:
23. maj, 30. maj, 4. juli, 29. august og 26. september
2015.

Cykler:

Inkluderet i rejsens pris:

Udlejningscyklerne er gode turcykler med 7 og
fodbremse eller 21 gear og håndbremse, som alle
har en medfølgende cykeltaske. Endvidere kan der
lejes el-cykler, børnecykler og andet børneudstyr,
hvilket dog findes i et begrænset omfang og derfor
skal bestilles i god tid i forvejen.

 7 nætter på hoteller med eget bad og toilet
udvalgt efter overnatningskategori

Det er muligt at medbringe egen cykel, men i så
tilfælde er det på eget ansvar i forhold til evt. skade,
tab eller tyveri af cyklen.
Cykelhjelm er ikke lovpligtig i Italien, men af
sikkerhedsmæssige hensyn opfordrer vi både børn
og voksne til at medbringe en hjelm og køre
forsigtigt.

 7 x morgenmad
 Mulighed for halvpension med 6x tre-retters
middag
 Velkomstmøde
 Bagagetransport mellem hotellerne
 Kat. A og A+: Billet til transfer med færge på
dag 5 (ekskl. cykel som koster ca. 4 €
 Entré til Villa Valmarana ai Nina
 En is i Vecinzas bedste isbutik
 Informationer om attraktioner undervejs
 Detaljerede rutebeskrivelser og cykelkort

Praktisk rejseinformation:
Med fly:Der går direkte fly mellem Danmark og
Venedig hver dag, og med en flyvetid på ca. to timer
fra København er man hurtigt fremme. Alternativt
kan man med et enkelt stop flyve til Verona, og fra
begge lufthavne går der tog til Venedig på 60-90
min.
Med tog: Fra Padborg ved den dansk-tyske grænse
tager turen til Venedig omkring 18-22 timer med 3-5
skift på vejen.
I egen bil: Afstand fra Padborg til Venedig er ca.
1.460 km.

 Service hotline

Inkluderet i grupperejsens pris:
 Alt hvad der er inkluderet i den selv-guidede tur
 Overnatning i hotelkategori A
 Halvpension med 3-retters menu
 Guide på cykel
 Følgebil
 Guidet tur i Venedig
 Vinsmagning

Ikke inkluderet i rejsens pris:
 Din rejse til/fra Vicenza eller Mestre/Venedig
 Parkeringsomkostninger ved kørsel i egen bil
 Cykelleje
 Drikkevarer
 Personlig rejseforsikring
 Adgang til museer, attraktioner m.m.
 Lokale overnatningsskatter som betales direkte
til hotellet
 Kat. B: Billet til transfer med færge på dag 5 (i alt
omkring 25€)

Priser

Kategori A+

Kategori A

Kategori B

4* hoteller
(3* i Venedig)

3*-4* hoteller

2*-4* hoteller

Pris pr. person i dobbeltværelse – Lavsæson

DKK

9.685

5.300

4.300

Pris pr. person i enkeltværelse – Lavsæson

DKK

11.785

6.700

5.300

Pris pr. person i dobbeltværelse – Højsæson

DKK

9.685

4.995

3.995

Pris pr. person i enkeltværelse – Højsæson

DKK

11.785

6.395

4.995

Guidet tur: Pris pr. person i dobbeltværelse

DKK

7.185

Gudiet tur: Pris pr. person i enkeltværelse

DKK

8.585

Halvpension

DKK

1.275

Leje af cykel 7/21 gear

DKK

525

Leje af el-cykel

DKK

1.200

Leje af cykelhjem

DKK

125

Ekstra nat i Mestre (Venedig fastland) i

DKK

495

425

Ekstra nat i Mestre (Venedig fastland) i enkeltværelse

DKK

650

500

Ekstra nat i Venedig i dobbeltværelse - FRA

DKK

675

Ekstra nat i Venedig i enkelt overnatning - FRA

DKK

1.125

Ekstra nat i Vicenza/Treviso i dobbeltværelse

DKK

415

315

Ekstra nat i Vicenzo/Treviso i enkeltværelse

DKK

650

500

1.050

dobbeltværelse





Lavsæson: 28. marts – 29. maj og 14. september – 24. oktober
Højsæson: 30. maj – 13. september
Grupperabat 5% ved mindst 8 personer

Rabatter for tredje person på dobbeltværelse





0-2 år: 90% rabat
3-5 år: 50% rabat
6-8 år: 30% rabat
9+ år: 130€ i kategori A og 100€ i kategori B

