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Let op: betalen met bankpas
is in het buitenland nog niet
zo gangbaar als bij ons.
Zelfs in hotels kunt u lang
niet altijd zo betalen.
Let op: ook in Italiaanse
steden worden steeds vaker
fietsen gestolen. Laat uw
fiets in de stad niet op straat
achter om te voet de stad te
bezichtigen.
Fietsverbod opgeheven

Het fietsverbod voor de hoofdweg
Pfunds – Nauders dat op p. 28 wordt
vermeld is opgeheven, maar het blijft
af te raden deze afsteekroute te gebruiken ivm de drukte en de tunnels.

Veranderdingen
in campings en onderdak
Voorzieningen in
etappe 16
Er zijn geen winkels meer in Stams.
Campings etappe 21
Kurtatsch/Cortaccia
T1 + Obstgarten, Breitbach 9,
t 0471-880709 / 340-4825876.

p. 17
p. 46
km 9

Onderdak etappe 22
p. 52
VeronaHHH (kleine selectie)
km 72
Nieuwe naam en adres:
J Ostello Santa Chiara, Via Santa Chiara 10,
t 045-590360. Open: 7-0.30.
Ce„fb ∆ 20
Onderdak etappe 23
p. 55
MontagnanaHH
km 59
Heropend na jaren leegstand:
J Ostello Città Murata, Via Circonvallazione
Nord 329, t 0429-539893. Geen ontbijt.
C„b ∆ 24 ⁄- ™ 44

Onderdak etappe 24
p. 60
Pontelagoscuro (gem. Ferrara)
km 63
Op het adres van Bb Le Stanza sul Po is een
andere b&b gekomen. Met aanbevolen restaurant
en veilige plek voor de fiets:
Bb + La Bicicletta, Via Vallelunga 10,
t 349-6163013. Rf
⁄ 35/45 ™ 50/60 3⁄ 75/85 4⁄ 100/110
Campings etappe 21V
p. 62
Foutje in de nummering van de campings.
Op de kaartjes klopt de nummering wel.
De tekst onder het kopje Campings moet worden:
De campings 2-5 liggen fraai aan het Lago di
Caldonazzo. De campings 2 en 3 liggen naast een
spoorlijn, maar deze is niet erg druk.
’s Nachts rijdener geen treinen.
Kurtatsch/Cortaccia
km 9
T1 + Obstgarten, Breitbach 9,
t 0471-880709 / 340-4825876.

Veranderingen in de route worden tevens doorgevoerd in de GPS-tracks,
behalve als het om tijdelijke omleidingen gaat.
Veranderdingen
in de Venetië-route
(heenweg)
p. 137

Nieuw fietspad
7,7 Je kunt hier nu 5 fietsen
over een nieuw fietspad. Je
komt dan vanzelf weer op
de route uit.
p. 139

Nieuw fietspad
0,? Na Valstagna begint een
nieuw fietspad links van de
weg. Het loopt tot Campo
lungo sul Brenta(ruim 4 km).

Veranderdingen
in de Venetië-route
(terugweg)
p. 139

Nieuw fietspad
8,? In of na Campolungo sul
Brenta begint een nieuw
fietspad rechts van de weg.
Het loopt tot Valstagna
(ruim 4 km).
p. 137

Nieuw fietspad
8,9 Je kunt hier nu 5 fietsen
over een nieuw fietspad. Je
komt dan vanzelf weer op
de route uit.

