
 

 Fra Sydtyrol viaGardasøen tilVenedigs lagune 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  

Information 
 
Booking kode:  ITA-12 + Kat. A el. B 
 
Turnavn:  Bolzano - Venedig 
 
Turtype:  Individuel tur 
 
Varighed:  8 dage 
 
Startdatoer:  25/3 – 16/10 2015 
 
Startdage:  Hver onsdag, torsdag, 
 fredag, lørdag og søndag 
 
Samlet længde:  ca. 335 km 
 
Overnatning:  Vælg ml. 2 kategorier 
 
Rutekarakteristik:   
 

For det meste fladt terræn men også med 
enkelte bakker, lidt som at køre på Fyn. 
 
  
   

Charmerende Sydtyrol, Gardasøen, Verona,  
Vicenza, Padua og Venedig på cykel i 8 dage. 
 

2016 

Bag horisonten venter Venedigs fascinerende 
lagune efter en skøn cykeltur, der fra Alpernes 
høje bjergtinder i Norditalien fører dig til havet. 

Idylliske bjerglandskaber med maleriske byer i dalene, 
Adige-floden, Gardasøen, nogle Norditaliens ældste og   
charmerende byer, overdådig arkitektur, æbleplantager 
og vinmarker er alt sammen fascinerende elementer i 
denne cykelferie mellem Alperne og Adriaterhavet. 
 
 
Dag 1.  Ankomst til Bolzano 
Velkommen til Norditalien og Bolzano, der i dalen for foden af Dolomitterne, 
mellem de tre floder Adige, Talvera og Izonzo, ligger smukt omkranset af et 
bjerglandskab med vinmarker på skråningerne og snepudrede bjergtoppe. I 
byen finder man smukke gamle bygninger, en gotisk katedral og små gader 
med hyggelige butikker og caféer. 
 
Dag 2:  Bolzano - Trento, ca. 70 km  
I starter cykelturen på de smukke cykelstier langs med floden Adige, delvis 
gennem frugtplantager til Salorno, hvor den tysktalende del af Tyrol ender.  
Cykelstien fører jer langs en dæmning helt til Trento, som er en både hyggelig 
og malerisk gammel by. Hvis man ønsker at starte cykelturen med en kortere 
etape, er det muligt at tage toget en del af vejen.  
 
Dag 3:  Trento - Gardasøen, ca. 50 km + sejltur på Gardasøen    
 

I fortsætter cykelturen langs floden Adige gennem Rovereto og videre til Mori, 
hvorfra turen går vestpå mod Gardasøen. Efter en kort opstigning går turen 
ned ad bakke til søen til byen Torbole og videre til Riva, som ligger ved søen 
nordlige bred. Gå en tur i Riva og tag færgen herfra helt ned til den anden ende 
af søen ved Peschiera del Garda og Desenzano i syd. 
 
Dag 4:  Gardasøen - Verona, ca. 50 km 
 

I Fra Gardasøen cykler I gennem delvist fladt landskab og delvist let bakkede 
marklandskaber og vinmarker til Verona, som er verdenskendt bl.a. for 
mange operaevents i den runde friluftsarena, der er et besøg værd i sig selv. 
Verona er en hyggelig by, som byder på mange seværdigheder og det var 
bl.a. her legenden om Romeo og Julie udspillede sig.   

 



 

Dag 5:  Verona – Vicenza , ca. 70 km (evt. 40 km + tog) 
Dagens rute er flad til at begynde med, indtil I cykler gennem 
bakkerne ved Monti Berici til udflugtsområdet omkring Vicenza, 
med en pragtfuld udsigt over byen. I Vicenzas gamle bydel kan 
man mærke betydningen af den berømte, italienske 
middelalderarkitekt Palladio og de pragtfulde bygninger, som 
han fik opført. Hvis man ønsker en kortere etape i dag, er det 
muligt at afkorte turen med ca. 30 km ved at tage toget fra 
Verona til San Bonifacio (togbillet ikke inkl.). 
 
Dag 6:  Vicenza – Abano Terme / Padua , ca. 45-55 km  
På vej ud af Vicenza kører I forbi utallige typiske venetianske 
villaer som f.eks. Villa Rotonda, der er et af arkitekten Palladios 
smukke palæer. På turen langs med floden Bacchiglione kører I 
gennem hyggelige, små landsbyer og både korn- og vinmarker 
til Abano Terme, som er en af Italiens mest berømte Spa-byer. 
Fra Abano Terme kan du nemt tage bussen til Padua, byen St. 
Anthony m.m., og der er tid til at nyde de termalske bade. For de 
kulturinteresserede er der mulighed for at overnatte i Padua mod 
tillægsgebyr.  
 
Dag 7:   
Abano Terme / Padua – Venedig/Mestre , ca. 40-50 km  
Med en let brise i ryggen det meste af tiden er det nemt at køre 
mod havet, gennem et landskab med enge og marker. Dagens 
etaper fører jer til fastlandet før Venedig, og herfra er der 
velfungerende bustransport ind i centrum af den charmerende 
og verdensberømte laguneby. Mod tillæg er det muligt at bo i 
Venedig centrum.   
 
Dag 8:  Venedig/Mestre 
Turen er slut for denne gang, men kan kombineres med ekstra 
overnatninger eller f.eks. cykelturen Venedig – Firenze. Snyd 
ikke dig selv for den fascinerende oplevelse af at fare vild i 
Venedigs mange gader, gyder og kanalsystemer eller en sejltur 
i området. 

 

Afrejsedatoer i 2016: 
 

 
Turen kan startes hver onsdag, torsdag, fredag, lørdag og 
søndag. 
 
 
Sæsonen 2016 er inddelt i 3 priskategorier som følger: 
 
Sæson 1:  25/3 – 17/4 og 3/10 – 16/10 2015 
Sæson 2: 18/4 – 19/6 og 5/9 – 2/10 2015 
Sæson 3: 20/6 – 4/9 2015 
 

 

Rutekarakteristik: 
 

Landskabet er mest fladt med enkelte let bakkede strækninger. 
Den eneste lidt anstrengende strækning er, når der køres 
gennem Monti Berici-bjergene. De første to etaper er 
hovedsageligt cykelstier, og mod syd og øst for Gardasøen 
køres mest på småveje.  
 
Der er ikke deciderede cykelstier på alle strækninger, og det 
er derfor umuligt at undgå at komme til at cykle på veje med 
moderat trafik. Næsten alle veje er asfalterede. 
 

 

Overnatning: 
 
På denne tur er der mulighed for at vælge mellem to 
kategorier for indkvartering: 
 
Kat. A:  I bor på komfortable 3* og 4* hoteller 

 

 
Kat. B:  I bor på 3* hoteller og et enkelt 4* hotel, i 
  udkanten af byen. 
 
 



 

  

 

Inkluderet i rejsens pris: 
 

• 7 nætter på hotel i valgt kategori i værelse med 
eget bad og toilet 

• 7 x morgenmad 
• Velkomstmøde med personlig turorientering 
• Bagagetransport mellem hotellerne 
• Sejltur på Gardasøen fra nord til syd 
• Detaljerede rutebeskrivelser og cykelkort  
• Mulighed for GPS-tracks 
• Egen skiltning 
• Forsikring af evt. lejet cykel 
• Diverse relevant turistinformation 
• Service hotline 

 
Ikke inkluderet i rejsens pris: 

 

• Din rejse til og fra hhv. Bolzano og Venedig 
• Evt. parkeringsomkostninger ved kørsel i egen bil 
• Cykelleje  
• Drikkevarer 
• Personlig rejseforsikring 
• Adgang til museer, attraktioner m.m. 
• Evt. lokal turistskat 
 
 
 

 

Cykler: 
 

Udlejningscyklerne er gode turcykler i 7 gear og fodbremse 
eller 21 gear og håndbremse.  
 
Endvidere kan der lejes el-cykler, børnecykler og diverse 
børneudstyr (skal bestilles i forvejen).  
 
Alle cykler leveres med en cykeltaske til personlige ting, 
vand og hvad du nu har brug for i løbet af dagen, og skulle 
der opstå en defekt med cyklen kan I ringe til en service 
hotline. 
 
Det er muligt at medbringe egen cykel, men det er 
naturligvis på eget ansvar i forhold til evt. skade, tab eller 
tyveri af cyklen, ligesom man selv er ansvarlig for 
cykeltasker og evt. reparationer. 
 
 
Brug af cykelhjelm: 
 
Det er lige som i Danmark ikke lovpligtigt at køre med 
cykelhjelm i Italien. Af sikkerhedsmæssige hensyn tillader 
vi os dog at opfordre til, at både børn og voksne bruger 
hjelm og cykler med omtanke, men valget er dit eget. 
 
  

 

 
Generel information 
 
 

 

De enkelte dagsetaper på turen er tilrettelagt med afstande, 
der gør det muligt at gøre stop undervejs og tage turen i 
jeres helt eget tempo. Der er masser af tid i løbet af dagen 
til både pauser, afslapning og seværdigheder. 
 
Cykelturene er ikke guidede og mellem dagens startsted og 
slutby er I derfor helt frie til at følge ruteforslagene i større 
eller mindre grad efter lyst og behov. 
 
De angivne afstande er beregninger af de anbefalede ruter 
og eventuelle afstikkere. 
 
Detaljerede kort, rutebeskrivelse og diverse information vil 
blive udleveret og gør det svært at fare vild på ruten. 
 
 



 

 
 

 

 
 
 

Priser :  Kategori A Kategori B 

2015  
Sæson 1 

25/3–17/4 og 
3/10-16/10  

Sæson 2 
18/4–19/6 og 

5/9-2/10 

Sæson 3 
20/6- 4/9 

Sæson 1 
25/3–17/4 og 
3/10-16/10  

Sæson 2 
18/4–19/6 og 

5/9-2/10 

Sæson 3 
20/6- 4/9 

Pris pr. person i dobbeltværelse   DKK 5.300 5.600 5.900 4.525 4.875 5.100 
Pris pr. person i enkeltværelse   DKK 6.750 7.085 7.400 5.600 5.985 6.200 
Leje af cykel 7/21 gear DKK 525 
Leje af el-cykel DKK 1.225 
Ekstra overnatninger Dobbeltværelse Enkeltværelse Dobbeltværelse Enkeltværelse 
Ekstra nat i Bolzano DKK 530 765 425 615 
Ekstra nat i Mestre DKK 490 650 415 500 
Ekstra nat i Venedig centrum DKK På forespørgsel. Prisen afhænger af ugedag, sæson, antal 

overnatninger og hotellets afstand til banegården. Overnatning i Venedig centrum i  
stedet for nat i Mestre 

DKK 

 

Praktisk rejseinformation: 
 

 
Med fly: 
Man kan vælge at flyve t/r til Venedig eller Treviso og på startdagen supplere med en togrejse (el. indenrigsfly) mellem 
Venedig og Bolzano. På hjemrejsedagen er man så til gengæld tæt på lufthavnen. Nærmeste lufthavn i forhold til Bolzano er 
Milano eller München. Fra begge steder fortsættes rejsen videre med tog, som til Bolzano tager omkring 4 timer.  
Lufthavnene i Venedig og Milano fungerer fint i forhold til begge start- og slutbyer. 
 
Med tog: 
I forhold til Bolzano kører nattog mellem Hamborg og München, hvorefter der fortsættes videre med dagstog til Bolzano. 
I forhold til Venedig køres med dagstog mellem Venedig og München, hvorefter der fortsættes nattog til Hamborg, og videre 
med dagstog til Danmark. 
 
I egen bil: 
Fra Padborg til Bolzano er der omkring 1.200 km, mellem Venedig og Padborg omkring 1.470 km. 
 

Parkering:  På starthotel ca. 45 €/uge på Kat. B hoteller og ca. 70 €/uge på Kat. A hoteller, som afregnes direkte med hotellet. 
Reservation behøves ikke. Det er dog muligt at finde gratis, uovervågede parkeringspladser udenfor centrum.. 
 
 

 
Grupperabat:  5% ved mindst 8 personer 
 
Bønerabat / Rabat ved opredning på værelse:   
Børn under 4 år gratis, børn 4-12 år 30% rabat og personer 13-99 år 10% rabat ved 2 fuldt betalende på værelset.  
Rabatten gælder prisen på pakketuren, der ydes ikke rabat på cykelleje, halvpension, sæsontillæg, transfers og lign. 
 
 
Memory Tours hjælper jer gerne med at arrangere et samlet rejsearrangement, inklusiv fly- og togbilletter  
og evt. ekstra hotelovernatninger. Spørg os om et tilbud. 
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