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Rutekarakteristik:
Turen er flad indtil 5. dag. På dag 6 
er der 3-4 lette bakker, og på dag 7 
2 små stigninger og en lang nedkør-
sel. I cykler mest på asfalterede veje 
på diger, stille lande- og biveje. Kun 
meget korte afstande cykles på veje 
med mere trafik. En cykeltur, som alle 
vil nyde!

Information
Turkode: 

Rejseform: 

Varighed: 

Rejseperiode: 

ITA-1

Individuel rejse 

8 dage / 7 nætter 

9/4 - 8/10 2016 

Startdage Individuel: Hver lørdag
 

 Andre startdage muligt ved  
mindst 6 personer

SAMLET LÆNGDE: ca. 305 km

Dag 1. Ankomst til Venedig/Mestre
Hotellet ligger på fastlandet foran Venedig med 
gode busforbindelser ind i lagunebyen.

Dag 2. (ca. 35 km)
Mestre - Chioggia/Sottomarina
I krydser Frihedsbroen til Venedig og tager færgen til 
Lido, hvorefter I cykler videre via Palestrina med en 
fantastisk udsigt over havet til Chioggia, der er en 
rolig, lille by med minder om Venedigs storhedstid 
som sømagt og mange typiske fiskerestauranter. I 
overnatter i Sottomarina ved den brede sandstrand.

Dag 3.  (ca. 50 km)
Chioggia/Sottomarina - Adria
På stille veje til floden Adige, som I følger gennem 
frugtbare marker, melonplantager og små landsby-
er til Adria, der er en lille, venlig by med masser af 
charme. Den blev grundlagt af etruskerne fordi man 
her er tæt på floderne Adige og Po, og nu om dage 
især kendt for de mange kanaler, smalle stræder, 
hyggelig cafér og venlige indbyggere.

Dag 4. Adria - Comacchio (ca. 65 km)
I cykler en mindre del af dagens etape langs Itali-
ens længste flod: Po, hvorefter I følger en af dens 
bifloder, Po di Garo, som fører jer lige igennem Po-
deltaet og ud til havet. Måske har I lyst til en herlig 
svømmetur i Adriaterhavet, inden I fortsætter til den 
charmerende by Comacchio ? Storslåede paladser, 
flot dekorerede kirker og et utal af broer vidner om 
den rigdom, som saltproduktion engang gav byen.

Dag 5. Comacchio - Ravenna (ca. 65 km)
Den første halvdel af dagens cykeltur er dedikeret til 
naturparken ved Po-deltaet, med dens unikke flora 
og fauna. I cykler på en dæmning, hvor det føles 
som at cykle gennem vand, og flamingoer kun er få 
meter væk fra éen. Efter små færgeoverfarter når I 
til Adriaterhavet og de brede sandstrande og til hav-
nebyen Ravenna med tradition for kunst og kultur.

Dag 6. Ravenna - Brisighella (ca. 55 km)
Bakkerne for foden af Apenninerne ændrer land-
skabet. Men først kommer I til Faenza, der er 
berømt for kunsthåndværk og keramik. Der er nu 
kun kort afstand til den idylliske middelalderlandsby 
Brisighella.

Dag 7. Brisighella - Firenze (ca. 35 km + tog)
Dagen begynder med en fantastisk togtur gennem 
de vilde Apenninerbjerge til Borgo San Lorenzo. To 
stigninger forud for en forrygende, lang nedkørsel via 
Fiesole til Firenze, Toscanas historiske hovedstad.

Dag 8. Firenze
Turen er slut. Afrejse eller forlængelse med ekstra 
dage i denne skønne by.

Turen kan evt. forlænges/kombineres med: 
ITA-4 Firenze – Rom

Ponte Vecchio, Firenze © SXC.hu/Terio

Let rute

Det ægte Italien på cykel
Det er vel Italiens to mest berømte byer, som 
er start- og slutby på denne fantastisk smukke 
cykeltur, og herimellem et næsten ukendt Italien. 
Ferskner, meloner, vinmarker og solsikker viser 
vej, mens fuglene synger og fiskere vinker  
til jer fra kanalerne.

VENEDIG - FIRENZE

Ponte dei Sospiri “Sukkenes bro” fører over kanalen Rio di Palazzo 
og forbinder Venedigs gamle fængsel med rettergangs-rummene i 
Dogepaladset.

Fra ’Sukkenes Bro’ i Venedig til
Ponte Vecchio i Firenze
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