
 Extra fietsenmakers
Naast de op p. 15 genoemde fietsen-
makers toont OpenStreetMap nu ook 
fietsenmakers in onderstaande plaat-
sen.  Om ze te zien moet je soms wel 
diep inzoomen.
•	 Aan	de	lichte	variant	in	etappe	20: 
Bozen/Bolzano	(km	28	+	3),	 
Leifers	(km	36)

	•	Etappe	23:	San	Martino	Buon	
Albergo		(km	+	4),	Zévio	(km	20)

•	 Etappe	24:		S.	Maria	Maddalena	
(km	61,	op	het	bedrijventerrein		ten	
noorden	van	de	plaats)

•	 Etappe	23V:	Cittadella	(km	17)

Verdwenen fietsenmaker
De	op	p.	15	vermelde	fietsenmaker	in	
Schiavonia	(etappe	24V)	wordt	niet	
meer getoond op OpenStreetMap.

Veranderdingen in campings, 
onderdak en overige info per 
etappe

Campings etappe 16 p.	21
c2	 Isarhorn,	Am	Horn	4,	t	8823-5216. 

Mooi	gelegen	in	een	lus	van	de	rivier. 
Vrije	plaatskeuze,	maar weinig goede plaat-
sen waar een tent kan staan.	Hele	jaar	open. 
bıwke„s ⁄	19/21	™	27/30 
Hd	Schlaffass	⁄-™	50	(nu	het	hele	jaar) 
optioneel:	linnengoed	€	4,50	pp. 
Volgens de site van de camping  
(www.camping-isarhorn.de) is vooraanmelden 
noodzakelijk. Op de bonnefooi langs komen is 
niet mogelijk. Klopt dit? 
Mail svp naar hreits@xs4all.nl.  
Bij voorbaat dank!

Leutasch		 km	34
c3	 Tirol-Camp	heet	nu: 

EuroParcs	Olympiaregion	Seefeld.  

Onderdak etappe 16 p.	22
Klais	(gem.	Krün)	(selectie)  km	12
Bb	 +	Rusticana:	minimum	verblijf	3	nachten.
MittenwaldH	(kleine	selectie)  km	24
Bb	 +	Karner,	Laintalstraße	50,	 

t	0176-39986298.	vub ™ 112
Bb	 Bavaria:	minimum	verblijf	3	nachten
Wh	 +	Post-Hotel****,	Karwendelstraße	14,	 

t	8823-9382333.		C„Rzb ⁄	65/75	 
™	125-155		www.posthotel-mittenwald.de

Leutasch	(kleine	selectie)  km	29-41
Ht	 +	Tirolerhof***,	Weidach	308a,	t	5214-6331.	

vfRb ⁄r 80 ™r 142-174 
www.tirolerhof-leutasch.at

Wh	 +	Leutascherhof****,	Weidach	305, 
 t	5214-6208.		vfRsb  
⁄r	105-122	™r	160-25 
www.leutascherhof.at

Wh	 Martina***,	Saglstraße	32,	t	5262-62373.	 
„b ⁄ 70 ™ 110  www.hotel-martina.at

Ht	 Tirolerhof:	gesloten
Pfaffenhofen  km	54
Gh	 Schwarzer	Adler:	gesloten.
Rietz  km	57
Bb	 +	Thaler***,	Unterdorf	18,	t	5262-62619.	 

ufb ⁄ 62 ™	87		www.gaestehausthaler.at
Gh	 +	Dorferwirt***,	Dorf	24,	t	660-5754543.	 

⁄ 70 ™ 112  www.dorferwirt-rietz.at
Ht	 +	Rietzerhof***,	Bundesstraße	16,	 

t	5262-66669.	f ⁄ 85 ™	121

StamsHH  km	62
Bb	 Fam.	Kölf:	gesloten.
Nieuw	ontdekt	adres:
Bb	 +	Speckbacherhof,	Speckbacherweg	1,	 

t	650-6533009.	vfb ⁄d	35	™d	70
˚	 Stift	Stams,	t	05263-6242.	 

Cisterciënzer klooster. Graag minstens een dag 
van tevoren reserveren . ⁄ 35 
Alleen bovenstaand tel.nr. gebruiken: 
Broeder Heinrich is niet meer de contact-
persoon.  
Ook vrouwen kunnen hier nu overnachten.

Campings etappe 17 p.	25
Haiming  km	10

T1	 Rafting	Alm:	geen	plaats	meer	voor	tenten. 
De	prijzen	voor	het	Hüttenlager	zijn	verhoogd.	 
Zie	hieronder	bij	Onderdak	etappe	17.

c2	Oberland:	⁄ 19 ™ 33
Landeck		 km	43

c5 +	Riffler,	Bruggfeldstraße	2,	t 660-6500880. 
Kleine	gemoedelijke	camping	aan	rivier.	 
Open:	juni	t/m	september. 
CB∑s ®WkR ⁄ 17	™ 26

Onderdak etappe 17 p.	25-27
Haiming  km	10

J +	Rafting	Alm:	nieuwe	tarieven.  
⁄d	25		⁄	35		™	59-110		Ap	4⁄	90-210 
Hd∆		barrel/cabin	™	45-75		4⁄	50-100 
Reserveren via info@raftingalm.at.

Brennbichl	(gem.	Karrösten	bei	Imst)	
(selectie) km	24

 Route: Op p. 92 bij km 7,6 na brug  asfaltweg 
blijven volgen (terug: op p. 93 bij km 14,6 
voor brug ¢ asfalt weg op).

J	 Romedihof	Backpacker	Hostel	,	 
Brennbichl	41,	t	664-2221210.  
lfK∑b ®r ∆	25-29	™d	60 
Verkeerslawaai van nabije hoofdweg.

Schönwies  km	31
Bb	 Silberspitze:	gesloten
Zams  km	40
Gh	 Gemse,	Hauptplatz	1,	t	5442-62478.	 

Cf ⁄d	41	™d	76		™	98-110
Wh	 +	Jägerhof****,	Hauptstr.	52,	t	5442-62642.	 

Cf„zs ⁄ 126 ™ 184
Gh	 Venet	Gipfelhütte:	enorme	prijsverhoging. 

∆r	vanaf	124		™r  vanaf	359		 
4⁄r	vanaf	632.	In	hoogseizoen	nog	duurder.

Landeck (selectie)		 km	44
Bz	 Pension	Tirol:	vrijwel	zeker	gesloten.

Prutz (selectie)		 km	58
i www.tiroler-oberland.com 

Boekingsite	van	hier	t/m	Pfunds	in	de	 
volgende	etappe

Info etappe 18 p.	18
Hulp van de trein - een aanvulling
U	kunt	in	plaats	van	de	klim	over	de	
Buchener	 Höhe	 de	 trein	 nemen,	 al	
rijdt die niet parallel aan de route. 
Stap dan richting Rome fietsend in 
Garmisch-Partenkirchen	in	en	in	See-
feld	uit.	Vandaar	is	het	50	m	omhoog	
naar	Mösern,	waarna	u	kunt	afdalen	
naar	 het	 Inndal.	Vindt u afdalingen 
tot 10% eng	dan	kunt	u	echter	beter	
in	de	trein	blijven	zitten	tot	Innsbruck	
en	vandaar	de	 Innradweg	stroomop-
waarts	volgen	tot	u	bij	Telfs	weer	op	
de route komt.

Seefeld ligt al in Oostenrijk. Op het 
station van Garmisch-Partenkirchen 
een internationaal kaartje uit de au-
tomaat trekken is volgens sommige 
fietsers ingewikkeld. Ga dus naar het 
loket.

Hulp van de bus - een aanvulling
Op	de	postbussen	Landeck	–	Pfunds	
–	 Nauders	 kunnen	 ongeveer	 6	 fiet-
sen	mee.	De	echte	klim	begint	pas	na	
Pfunds.	Als	 je	Pfunds	–	Nauders	met	
de	bus	doet	mis	 je	maar	18	km	van	
de	route;	als	 je	al	 in	Landeck	 instapt	
mis je 51 km. Na Nauders klimt de 
weg	nog	wel,	maar	is	niet	steil	meer.	
De	bus	rijdt	ongeveer	9	keer	per	dag,	
zie	de	dienstregeling	van	deze	bus	(lijn	
210)		op	www.tlbus.at/fahrplaene.
Let op: tandems kunnen niet mee. 
Voor	 ca.	 €	 90	 vervoert	 Engelberts	
Taxi	 te	 Prutz,	 t	5472-20288	 /	 664-
3569380,	fietsen,	tandems	of	fietskar-
ren	naar	de	Reschenpas.
 

Campings etappe 18 p.	29-30
Ried  km	3

c1	Dreiländereck,	Gartenland	37,	t	5472-6025	/	
650-6025000.	 
Kleine	camping	midden	in	landelijk	dorp.	 
Ontbijt	verkrijgbaar.	Hele	jaar	open. 
Cvıw„s ®WkrΩZ  
⁄	19/25 ™	27/36 
H∆K	Blockhütte	2-4⁄ 75/115  
De	site	van	de	camping	heeft	het	niet	meer	
over	eindschoonmaaak	en	ook	niet	meer	
over	Wohnfässer.	

Na PfundsH  km	21
c2	Via	Claudiasee,	Rauth	714,	Pfunds, 

t	664-4012740	/	5474-43097.	 
Kleine	camping	buiten	dorp,	aan	de	Inn.	 
Met meertje. Broodjesservice.	Hele	jaar	open. 
Eenvoudig sanitair. De douches bieden weinig 
of geen privacy.

Mals/Malles VenostaHH  km	66
c7	+	Camping	Mals,	Bahnhofstraße	51,	 

t	0473-835179.	 
Kleine	camping	aan	de	rand	van	Mals. 
Open:	april	-	begin	november. 
bvuık„s ®rZ  
⁄ 20/24 ™	40/48

Onderdak etappe 18 p.	30
Ried im Oberinntal (selectie)		 km	3
Gh	 +	Rieder	Stub’n***,	Vordergasse	3,	 

t 676-7734712.  Cfs ⁄	40	™	80
Tösens (selectie)		 km	9
Ap	 +	Alp	Appartments,	Egg	118, 

t 660-6061041.
Lafairs	(gem.	Pfunds)  km	13
Wh	 +	Lafairserhof*****	heet	nu	Das	Lafairs****. 

tel.nr. is ongewijzigd.
Pfunds (kleine	selectie)		 km	17
Bb	 Pension	Antonius	verhuurt	nu	appartementen,	

maar alleen	voor	meerdere	dagen.
Bb	 +	Gästehaus	“Pfunds	66”	heet	nu: 

Gästehaus	Albin	Plangger,	Mauri	66,	 
t	5474-5245.	f„s ⁄	37	™	70	

Bb	 +	Gabl,	Dorf	218,	t 650-4307024. 
Nauders (kleine	selectie)  km	38
Bb	 +	Anni	Winkler:	gesloten.
i www.bookingsuedtirol.com/vinschgau 

Boekingsite	voor	de	rest	van	deze	etappe,	 
dus	Reschen	t/m	Glurns

Aanvullingen deel 2 - 5e druk 2019
Laatste wijziging: 27 april 2023

• Veranderingen in de route worden tevens doorgevoerd in de GPS-tracks, muv. tijdelijke omleidingen.

Let op: ook	in	Italiaanse	
steden		worden	steeds	vaker		
fietsen gestolen. Laat je fiets 
in	de	stad	niet	op	straat	achter	
om	te	voet	de	stad	te	bezich-
tigen.



Reschen/Résia (kleine	selectie)		 km	45
i www.bookingsuedtirol.com/vinschgau 

Boekingsite	voor	de	rest	van	deze	etappe
Hg	 Garni	Vergißmeinnicht:	gesloten.
Wh +	Zum	Mohren****,	Hauptstraße	30,	 

t	0473-633120.	fz ⁄ 120 ™ 210 
www.mohren.com

St. Valentin/S. Valentino (selectie)		 km	54
Bb	 Haus	Anna,	Waldweg	106,	t 333-3703027. 

u ⁄ vanaf	60 ™	vanaf	92		www.hausanna.it
Burgeis/BurgúsioH (selectie)		 km	61
Hg	 +	Garni	Platzer**,	Burgeis	182, 

t	0473-830097.	Cfb ⁄ 51/59 ™ 94/110
Bb	 +	Pension	Florian,	Burgeis	43,	t 333-1703977. 

Cvuf ⁄	40-45	™	80-90
Glurns/GlorenzaHH (selectie)		 km	68
Ht	 Weisses	Kreuz	is	nu	geworden:
Ap	 Didis	Apartments,	Malserstraße	2,	 

t	0473-831455.	C	1-4⁄	vanaf	90 
www.didisapartments.com

Campings etappe 19 p.	36
Prad/Prato  km 9

c2	+	Sägemühle,	Dornweg	12,	t	0473-864410.  
Aan	rand	van	dorp,	maar	dichtbij	centrum.	 
Met	trekkersveld.	Open:	half	apr.	-	begin	nov. 
CbVuwkr„zs  
⁄ 26/29 ™	41/46

Schlanders/SilandroH  km	24 
Nieuwe	camping:
c	 Vogelsang,	Vogelsangstraße	27,	 

t	328-4690064.	 
Kleine	camping	aan	de	rand	van	Schlanders. 
Toegang	tot	het	nabijgelegen	zwembad	is	in	
de	prijs	inbegrepen.	Open:	april	t/m	oktober. 
o/bvıwk„s ®Z ⁄ 35	™	36

Goldrain/Coldrano  km	28
c4	+	Cevedale,	Vinschgaustraße	59, 

t 391-4327283. 
Kleine	camping	even	buiten	dorp. 
Open:	half	maart	t/m	oktober.	 
bvuwz ⁄ 21 ™ 32

Meran/MeranoHH  km	61
c9	Camping	Meran:	voortaan	alleen	voor	 

caravans	en	campers.

Onderdak etappe 19 p.	37
i www.bookingsuedtirol.com/vinschgau 

Boekingsite	van	Prad	t/m	Tschars/Ciárdes
Prad/Prato (kleine	selectie)		 km	9
Bb	 +	Haus	Tschenett***,	Kieferhainweg	14,	 

t 348-4153359. vfb ™ 92-122 
Eénpersoonskamers	niet	meer	voorhanden.

Göflan/Covelano (gem.	Schlanders)  km	24
Bb	 Elisabeth	Rainalter:	gesloten.
Schlanders/SilandroH (selectie)	 km	24
Bb	 +	Pernthaler**,	Andreas	Hofer	Straße	18, 

t	0473-730035.	Cfb ⁄ 63 ™ 110
Wh	 Maria	Theresia***,	Staatsstraße	15, 

t	0473-730209.	uRZ ™r 150-180 
www.hotel-maria-theresia.it

Latsch/LácesH (kleine	selectie)		 km	33
Bb	 +	Pension		Tannenhof**,	Montaniweg	8, 

t	0473-623373	/	339-3308699.	 
uvfr„b ⁄ 57/64 ™ 99/119 
www.pension-tannenhof.eu

Ht	 Sonnenhof	heet	nu:	Hotel	Tanja.
Kastelbell/Castelbello (selectie)		 km	36
Ag	 Niedermairhof:	gesloten.
Bb	 Landhaus	Mondschein:	 

voorlopig	niet	in	bedrijf.
Tabland/Tablà (gem.	Naturns)	(selectie) km	41

i www.bookingsuedtirol.com/meranerland 
Boekingsite	voor	de	rest	van	deze	etappe

Naturns/NaturnoH (kleine	selectie)  km	45
Hg	 Garni	Marchegg:	gesloten. 
Bb	 Niedermairhof:	gesloten.
Hg	 Garni	Unterweggütl:	gesloten
Enkele	alternatieven	zijn:
Bb	 Garni	Brunner**,	St.	Prokulus	Straße	24,	 

t	0473-667028. fb ⁄	40	™	80
Bb	 Central**,	Rathausstraße	6,	t	0473-667071.	

Cf ⁄	vanaf	49	™ vanaf	82
Bb	 +	Sonnblick**,	Etschangerstraße	45,	 

t	0473-667390.	vb ™	vanaf	78 
Dichtbij de route.

Algund/Lagundo (kleine	selectie)		 km	56
Ht	 Zum	Hirschen**,	Weingarterstr.	54,	t	0473-

448383.	fzsb ⁄ 64-92 ™ 118-138
Meran/MeranoHH (kleine	selectie)		 km	61
Gh	 Ressmair:	wordt afgeraden.	Oud,	vies,	slecht	

ontbijt.
Gh	 s’	Rössl***,	Gampenstraße	150,	 

t	0473-604653. f ⁄	62	™ 115-130

Lichte variant etappe 20 p.	39
Ter	hoogte	van	Bolzano	is	een	nieuw	
stukje	 fietspad	 aangelegd,	 zodat	 je	
hier	 niet	 meer	 twee	 keer	 het	 spoor	
over	hoeft.	Volg	op	pag.	109	gewoon	
de	fietswegwijzers:	over	de	brug,	rivier	
volgen	en	even	verder	over	de	 fiets-
brug	weer	naar	de	andere	oever.

Campings etappe 20 p.	41
Nals/Nálles  km	25

T3	 Zum	Guten	Tropfen,	Mühlgasse	14, 
t	0471-678046.	 
Minicamping	bij	café	in	centrum	van	dorp. 
Covwk ⁄ 19 ™ 28

Campings langs lichtere variant
Leifers/Láives  km	36

c8	+	Steiner,	Kennedystr.	32/34,	t	0471-
950105.	In	dorp,	achter	gelijknamig	hotel. 
Ontbijt	verkrijgbaar.	Open:	half	maart	t/m	okt.	 
CBıwkR„Zs 
⁄-™	36/41	Mocht	er	plaats	zijn	voor	fietsers	
dan	krijgen	die	misschien	korting.

Onderdak etappe 20 p.	42
i www.bookingsuedtirol.com/meranerland 

Boekingsite	voor	Lana	t/m	Nals
Nals/NallesH (selectie) km 19
Bb	 Pension	Stadlerhof:	gesloten. 

Een	wat	duurder	alternatief	is:
Wh	 +	Wilma***,	Petermannweg	7,	t	0471-

678730.	vzb ⁄r	67-92	™r	134-184 
ww.hotelwilma.com

Andrian/AndrianoH (selectie) km	23
i www.bookingsuedtirol.com/suedtirolssueden 

Boekingsite	voor	de	rest	van	deze	etappe
Gh	 Schwarzer	Adler,	St.	Urban	Platz	4,	t	0471-

510288.	CvfR ⁄ 65 ™ 110-120
Kaltern/CaldaroH (kleine	selectie)	 km	41
Ht	 +	Tannhof***,	Oberplanitzing	78,	 

t	0471-669077.	fzsb ⁄-™	90 
90 m boven de route, klim deels >10%.

Klughammer Ω	(gem.	Kaltern)	
(selectie)	 km	52

Ht + Seehotel Ambach****, Klughammer 3,  
t 0471-960098. vufΩb  
⁄r 178-221 ™r 255-503 
www.seehotel-ambach.com

Auer/Ora (selectie)		 km	57
Hg	 Grasser,	Fischergasse	3,	t	339-6557102.	 

Cf ⁄ 66 ™ 102  www.pension-grasser.com
Ht	 +	Bio-Hotel	Kaufmann***,	Fleimstalstraße	16, 

t	0471-810004.		CfRzb  
⁄ 80 ™ 122  www.hotelkaufmann.it 

Onderdak langs lichtere variant
i www.bookingsuedtirol.com/meranerland 

Boekingsite	voor	Burgstall	t/m	Gargazon
Burgstall/Póstal (selectie) km	8
Hg	 Pension	Sonnleiten**,	Rautweg	22,	 

t	0473-291323.	vfzb ⁄ 57 ™ 94

Gargazon/GargazzoneH (selectie) km	12
Ht	 Grüner	Baum:	gesloten.
Vilpian/Vilpiano	(selectie) km 15

i www.bookingsuedtirol.com/suedtirolssueden 
Boekingsite	voor	de	rest	van	deze	etappe

Terlan/TerlanoH	(selectie)  km 19 
Hg	 Altmeitingerhof**,	Kirchgasse	10,	t	0471-

1941841	/	334-7869583.		Cvzb  
⁄ 40 ™ 76  www.altmeitingerhof.it

Campings etappe 21 p.	46
Kurtatsch/Cortaccia km 9

T1 +	Obstgarten,	Breitbach	9,	 
t 0471-880709	/	340-4825876.

Onderdak etappe 21 p.	46
i www.bookingsuedtirol.com/suedtirolssueden 

Boekingsite	vanaf	begin	etappe	t/m	Salurn
Vill/Villa	(gem.	Neumarkt)	 km	4
Bb	 +	Vaja:	gesloten.
Cadino	(gem.	Faedo) km	20

i www.trentinobedandbreakfast.it/beb 
Zoeksite	voor	B&B’s	voor	de	rest	vd	etappe	

Nave S. Felice	(gem.	Lavis) km	27
Bb	 Fiordaliso,	Via	del	Mas	Gosét	37,	 

t	333-2680215.	f ⁄	30	™	60
Lavis  km	36
Bb	 B&B	66:	gesloten
TrentoHH (kleine	selectie)		 km	45
Bb	 Alle	Coste,	Via	Alle	Coste	24,	t	0461-1415513 / 

346-2309185.	b ⁄	39	™	70 
120 m boven de hoofdroute. 
www.bedandbreakfastallecoste.it

Hg	 Venezia**,	Via	Belenzani	70,	t	0461-234114. 
C ⁄d	54-60		⁄	65-72	™	70-102		 
4⁄	vanaf	124 
www.hotelveneziatn.it

Volano  km	64 
Nieuw	ontdekt	en	aanbevolen:
Bb	 +	Piazota,	Via	Tei	15,	t	0464-462049	/	 

333-1373677.	vCf ⁄	40	™	60 
www.bbpiazota.it

Borgo SaccoH (gem.	Rovereto)		 km	70
Nieuw	ontdekt	adres:
Ap	 +	Il	Zattiere,	Via	Libertà	10,	 

t	347-3653464.	CvfK ⁄-™	≥	80
Bb	 +	Colle	Almeno,	Via	Colle	Ameno	6,	 

t	0464-663058. Werkplaats om fietsen te 
repareren . fb ®r ⁄-™	92		4⁄	168 
www.colleamenobeb.it

RoveretoH (selectie)		 km	70
Bb	 +	Manu	&	Dige:	gesloten
Nieuw ontdekt:

Bb	 Color,	Via	Giovanni	Battista	Graser	37,	 
t	340-6663143.	K ⁄	39	™	60

Campings etappe 22 p.	52
Nieuw	ontdekte	minicamping:
T	 Corte	Agricola	Monrò,	 

Via	Bartolomeo	Avesani	21,	t	045-8060041. 
Minicamping	bij	boerderij/tuinderij	aan	de	
Ádige	op	2,5	km	van	het	centrum. 
Check-in tot 19.00 uur. 
Bv∑ ⁄	25	™	30

Onderdak etappe 22 p.	52
Pilcante	(gem.	Ala)  km 11
Ag	 Maso	Rocca	-	Casa	dei	Nonni: gesloten
Bb	 Cà	del	Giglio:	gesloten
AlaH  km	12
Ht	 Viennese***	heet	nu	Shangri-la***,	 

t	0464-672530.	⁄	50	™	70 
www.hotelshangri-la.it

Ávio  km 19
Ag	 Erta,	Via	Erta	2,	t	0464-684061	/	 

347-3015353. vrb ⁄	35/40	™	63/70
Bb	 +	Piccolo	Fiore,	Via	Alcide	Degasperi	17, 

t	0464-684119	/	338-1554671.	 
Ck ⁄	41/46	™	66/71

Nieuw	ontdekt:
Hg	 +	Vignola	Rooms	Avio,	Via	Alcide	Degasperi	2,	

t	346-0755080.	CK ⁄	46	™	61-76
Ag	 +	Vallarom,	Frazione	Masi	21,	t	335-7787324.	

Rb wellness ⁄	81/96	™	116/131 
Op de andere oever van de Ádige.  
Steek over bij Vo.

Belluno Veronese	(gem.	Brentino	Belluno) km	23
Nieuw	ontdekt:
Bb	 +	Enantio,	Piazza	della	Vittoria	10,	 

t	348-6971403.	Cv ⁄	≥	36	™	≥	72
Rivalta	(gem.	Brentino	Belluno) km	29
Ag	 +	Palazzo,	Piazza	Marconi,	t	045-7270223	/	

333-8552512.	16e eeuws huis.  
uzb ⁄ 66 ™	77

Extra	adres:
Bz	 Villa	Brignoli,	Via	Ádige	25,	t	348-4443572.	

CfB	17e	eeuwse	villa.	1-3⁄	157 
Ontbijt	mogelijk	in	de	directe	omgeving.

Rivoli Veronese km	42 
Bb	 +	Villa	Rosa,	Via	Sabbioni	1,	 

t	339-4229234	/	348-0969370.	⁄ 40 ™ 80
Nieuw	ontdekt	adres:
Bb	 +	Casa	Zuane,	Via	Zuane	Riondel	3a,	 

t	349-4051541.	fb ⁄	40	™	60		3⁄	75 
www.casazuane.it

Ap	 +	Residenza	Napoleone: 
alleen nog restaurant 



Sega	(gem.	Cavaion	Veronese)	 km	49
Nieuw	ontdekt:
Bb	 +	Villa	Adriano,	Via	Pavese	1,	 

t	340-3508025.	b ⁄	50	™	80 
www.bed-and-breakfast.it

Bussolengo (selectie)		 km	58
Bb	 +	Casa	Citella,	Via	Citella	19,	 

t 045-2216306	/	348-2996343.	 
Cf ⁄	55/75	™	65/85		3⁄	85/115

Bb	 +	Corte	Mastella,	Via	dei	Prati	50,	 
t 338-2227570.  
zb ⁄	vanaf	65	™	vanaf	84 
h1 op kaart 121.

Na Bussolengo (gem.	Verona)  km	63
Ap	 +	Ca’	del	Sasso,	Via	Elvira	Miniscalchi	14, 

t 329-1077533. fK„b ™	65
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

Bb	 +	Residenza	Fontana	del	Ferro,	 
Via	Fontana	del	Ferro	30b,	t 344-1434661. 
Cvfb ⁄-™	65-115 
Minimum verblijf 2 nachten. 
www.allafontanadelferro.com

Ht		 +	Scalzi**,	Via	Carmeletani	Scalzi	5,	 
t	045-590422.	Cb ⁄ 80 ™ 110-130 
www.hotelscalzi.it

Nieuw	ontdekt	adres:
Bb/Ap		Corte	Agricola	Monrò,	 

Via	Bartolomeo	Avesani	21,	t	045-8060041. 
Check-in tot 17.00 uur. 
v∑b	Bb	⁄	40		Ap	™	90

Campings etappe 23 p.	54
Crosare	(gem.	Pressana)  km	53

T1 +	La	Colombara,	Via	Crosare	di	Sotto	50, 
t 345-0505622.  
Goed	verzorgde	minicamping	bij	wijnboer. 
Vo/b ⁄ 11 ™	16	

MontagnanaHH  km 59
T2	+	Bed	&	Bike	Belfiore: 

Kamperen	hier	niet	meer	mogelijk. 
De	bed	&	breakfast	is	wel	open.

Heropend	als	mini-camping:
T	 Ostello	Città	Murata,	Via	Circonvallazione	

Nord	239,	t	0429-539893. 
Kampeermogelijkheid	in	de	tuin	van	het	
hostel.	Je	kunt	gebruik	maken	van	het	 
sanitair	en	de	keuken	in	het	hostel. 
CK„  ⁄	6	™	12

Onderdak etappe 23 p. 55

Onderdak etappe 23 p. 55
S. Maria	(gem.	Zévio) km	21	+	5
Hr	 Vecchio	Molino	Verona:	gesloten.
Nieuw	ontdekt	adres:
Ag	 +	La	Corte	di	Anna,	Via	Pontoncello	9a,	 

t	333-7015014.	vfsb ⁄ ?? ™	85
Mambrotta
(gem.	San	Martino	Buon	Albergo) km	17
Ag	 +	Corte	Poli,	Via	Mambrotta	17,	 

t 045-8820221.  Rzb ⁄	65	™	75
Cologna Véneto  km	46	+	5
Ht	 +	Quari***,	Via	Quari	Destra	3,	 

t	0442-85291.	„ ⁄	48	™	80 
Hotel	ligt	niet	dicht	bij	het	centrum,	maar	op	
ca	1,5	km	van	het	centrum.	Om	er	te	komen	
moet	je	een	stukje	over	een	drukke	weg.

MontagnanaHH  km 59
Heropend	na	jaren	leegstand:
J	 Ostello	Città	Murata,	Via	Circonvallazione	

Nord	239,	t	0429-539893.	Geen ontbijt. 
C„b ∆	20		⁄-™	44

Bb	 +	La	Villa,	Via	Alberi	45,	t 347-9406763. 
Cfb ⁄	60/65	™	65/75 
lavillamontagnana@yahoo.it

Campings etappe 24 p.	60
FerraraHH  km	73

c1	Camping	Comunale	Estense	is	gesloten,	
maar	25	km	voor	Ferrara	heb	ik	een	nieuwe	
kampermogelijkheid	ontdekt:

Píncara  km	48
T1 +	Antiche	Distillerie,	Via	Matteotti	979, 

t	0425-754342.	 
Kampeermogelijkheid	in	tuin	van	B&B.	 
U	kunt	de	faciliteiten	in	de	B&B	gebruiken.	 
v ⁄-™	10 

Onderdak etappe 24 p.	60
Badia PolésineH  km	20
Bb	 +	Amy	e	Julie,	Via	Cà	Giovanelli	13,	

Crocetta	,	t	348-7440110.	Kb ⁄ 55 ™ 70
LendinaraH  km	32
Bb	 Bianca	Luna,	Via	Santa	Maria	Nuova	64, 

t	346-5226545	/	391-4373361. 
C ⁄	30	™	60	 www.biancaluna.net

Fratta PolésineH  km	40
Ag	 La	Frattesina,	Via	Basse	499b,	 

t 0425-29148	/	340-8283039.  
vb ⁄	38	™	65  h1 op kaart 129.

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

Francolino	(gem.	Ferrara)  km	67
Bb	 Conte	Pietro:	gesloten.
Nieuw	ontdekt	adres:
Ag	 +	Delizia	d’Este,	Via	dei	Calzolai,259,	 

t	380-6577711	/	0532-724449.	b ⁄	60	™	80 
Op	p.	130	bij	km	14,5	even	0  
(terug	bij	km	4,3	even	1).

FerraraHH	(selectie)  km	76
Er zijn in Ferrara zoveel wijzigingen dat het over-
zichtelijker is de hele bijgewerkte lijst te laten zien.
J +	Student’s	Hostel	Estense,	 

Corso	Biagio	Rossetti	24,	t	0532-201158. 
Open:	0-24.	Fiets	stallen	in	de	tuin,	niet	
zichtbaar	vanaf	de	straat. 
Ckr„ ∆	23	⁄	31-35	™	45-50

Bz +	Low	Cost	Ferrara,	Corso	della	Giovecca	175,	
t	328-1397324.	Cf ⁄d	31	™d	41 
www.bed-and-breakfast.it 

Bz +	Alloggio	Cavour,	Viale	Cavour	91,	 
t	373-8378236.	⁄	34	™	43 
Spreek vooraf een tijdstip van aankomst af via 
info@alloggiocavour.it of telefonisch.

Bz	 Bed	&	Bike,	Via	de	Pisis	30,	t	327-8527852.	
Cf∑ ⁄	35	™	50

Bb	 +	Residenza	le	Nonne,	Via	del	Mulinetto	57,	
t	347-2746849.	CKb ⁄	50	™	60

Bb	 +	Il	Giardino	di	Rebecca,	Via	Arginone	339,	 
t	0532-769115	/	338-5296400.	 
fb ⁄	60	™	65		www.ilgiardinodirebecca.it 
4 km van het centrum in het buitengebied.

Bb	 +	Ada,	Via	XX	Settembre	81,	 
t	0532-62489.	Cb ⁄	60	™	75 
www.adabedandbreakfast.com

Ht	 +	Carlton***,	Piazza	Sacrati,	t	0532-
211130.	C„f ⁄ 59 ™	73/85 
www.hotelcarlton.net

Ag	 +	Corte	dei	Gioghi,	Via	Pellegrina	8,	 
t	347-8668828	/	0532-61480. 
zb ⁄	40/110	™	70/130 
www.cortedeigioghi.com 
Even ten zuiden van de stad.

Hg	 +	Santo	Stéfano***,	Via	Boccacanale 
	S.	Stéfano	21,	t	0532-242348.	 
Cbf ⁄	38-60	™	78-150 
www.hotelsantostefanofe.it

Hg	 +		Horti	della	Fasanara,	Via	delle	Vigne	34,	 
t	338-1543721.	CvsB  
⁄	vanaf	92	™	vanaf	123 
16e	eeuwse	villa	met	park. 
www.hortidellafasanara.com

Etappe 21V
Hulp van de trein p.	62
Wanneer	u	met	de	rug	naar	het	sta-
tion	 van	 Pérgine	 Valsugana	 rechtsaf	
gaat zit u meteen weer op de route. 
De	eerstvolgende	 rotonde	komt	dan	
overeen	met	p.	133/km	9,4.

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 rijden  er geen treinen.
Kurtatsch/Cortaccia km 9

T1 +	Obstgarten,	Breitbach	9,	 
t 0471-880709	/	340-4825876.

Calceránica al Lago Ω (selectie)  km	66-68
c5	Riviera,	Viale	Venezia	12,	t	0461-723214.

Onderdak etappe 21V p.	63
Cognola (gem.	Trento) km	48-50
Bb	 Alle	Coste,	Via	Alle	Coste	24,	t	0461-1415513 / 

346-2309185.	b ⁄	39	™	70 
www.bedandbreakfastallecoste.it

Valcanòver Ω 
(gem.	Pérgine	Valsugana) km	63
Ht	 Valcanòver**,	Via	di	MezzoLago	1,	 

t	0461-548037.	vRsb
Ht	 Mezzolago*,	Via	di	MezzoLago	9, 

t	0461-511600.	vufb

Toeristische info
etappe 22V p.	65

Bassano del GrappaHH	 p.	74
Het	VVV-kantoor	 is	 verhuisd	en	van	
naam	veranderd:
UIT,	Piazza	Garibaldi	34, 
t	0424-519917

Campings etappe 22V p.	65
Lévico Terme  km	4

c1	Due	Laghi,	Località	Costa	3,	t 348-4132258.  
Grote	camping	dichtbij	het	Lago	di	Lévico. 
Open:	eind	april	-	begin	september. 
bvıwkr„ZS ®Ω 
Ontbijt	verkrijgbaar.	⁄-™	25/30

Barco (gem.	Lévico	Terme)  km	8
Nieuwe	minicamping:

T	 Agritur	Airone,	Via	Strada	Romana	28b,	 
t	340-9300265.	Minicamping	bij	manege.
Ontbijt	mogelijk.	vu ⁄-™	25

Bassano del Grappa	 km	74
Extra	adres:
T	 Agricamp	Conca	d’Oro,	Via	Rivoltella	Bassa	20,	 

t 0424-512607.	 
Minicamping	bij	zorgboerderij. 
vr		(vr-zo)	⁄	17	™ 19 
2,5 km ten noorden van het centrum van 
Bassano  del Grappa.

Onderdak etappe 22V p.	66
Lévico TermeH	(kleine	selectie)	 km	5
Nieuw	ontdekt:
Ht	 La	Vecchia	Fattoria,	Via	per	Caldonazzo	27,	 

t	0461-700242.	Rb ⁄	45	™	65 
www.bed-and-breakfast.it

Bb	 +	Domus	Flavia,	Via	per	Vetriolo	36, 
t 340-7762683. ⁄	40/50	™	60/80

Hg	 Mondinovo:	gesloten.
Bb	 +	Alla	Loggia	dell’Imperatore,	Via	G.	Prati	27,	 

t	339-4473015.		C ⁄-™	99-142 
www.allaloggiadellimperatore.com

Barco (gem.	Lévico	Terme)  km	8
Bb	 +	René:	gesloten.
Ag	 +	Airone,	Strada	Romana	28b,	 

t 340-9300265. v„b manege ⁄-™	80
Borgo ValsuganaH km	20
Bb	 Piagoro,	Località	Piagoro	1,	t	392-5095692 

/	0461-757049.	Vb ⁄	38	™	75		3⁄ 95 
Niet 80 m, maar 130 m boven de route!

Tezze	(gem.	Grigno) km	40
Nieuw	ontdekt:
Bb	 +	Stella	Al	Pina,	Via	Don	Angelo	Gonzo	7,	 

t	347-8153362.	fb ⁄	35	™	67 
Avondeten	mogelijk.	bbstellaalpina@gmail.com

Solagna  km	65
Nieuw	ontdekt	adres:	
Ht	 Rafting	Hotel	ai	Cavellini***,	Via	Treno	38,	 

t	0424-558250.	⁄	50	™	70 
In Campolungo sul Brenta even over de brug.

Bassano del GrappaHH (selectie) km	74
Bb	 + Bassiano	heet	nu: 

+	Magnolia,	Via	Motton	101,	t	0424-34098.	
fKb ⁄ 50 ™	60

Toeristische info
etappe 23V p.	68

CittadellaHH	 km	17
Het	is	nu	mogelijk	over	de	weergang	
van	de	 stadsmuur	 een	spectaculaire 
rondgang om de hele binnenstad te 



maken,	 zie	 www.historiatravel.it.	 De	
toegang	 tot	 de	muur	 is	 bij	 de	 Porta	
Bassano	 aan	 de	 noordkant	 van	 het	
centrum.	

VenéziaHHH (Venetië)	 km	82	+	16
Het	VVV-kantoor	heeft	een	nieuw	
tel.	nr.	en	heet	nu:
Venézia	Unica	IAT,	Piazzale	Roma,
t	041-2722179
Open:	dag.	9.30-16
www.veneziaunica.it/en

Even praktisch: nieuwe tekst
Wilt	u	de	 sfeer	van	Venetië	proeven	
zonder	de	drommen	toeristen,	ga	dan	
met	 de	 eerste	 bus	 heel	 vroeg	 in	 de	
morgen naar de stad.
Voor	een	bezoek	aan	Venetië	kunt	u	
het	best	een	Venezia Unica City Pass 
aanschaffen	via	de	site	www.venezia-
unica.it/en.	Op	deze	site	moet	u	eerst	
een	card	creëren;	daarna	kunt	u	er	de	
gewenste	 producten	 op	 laden,	 zoals	
toegang	tot	de	belangrijkste	musea	en	
het	gebruik	van	de	ACTV-bussen	van	
het	vasteland	naar	Venetië	en	de	’va-
poretti’	(de	waterbussen	in	Venetië	en	
de	rest	van	de	lagune).	U	kunt	open-
baar	vervoer	voor	één	of	meerdere	da-
gen op de kaart laden. De kaart is niet 
geldig	op	het	veer	van	Fusina	naar	Ve-
netië,	dat	bij	camping	4	vertrekt.	
Veel	kerken	in	Venetië	vragen	entree.	
Voor	een	aantal	daarvan	biedt	de	Cho-
rus Card	enig	voordeel.	De	kaart	is	te	
koop	 op	 www.chorus	venezia.org/en. 
Op	deze	site	vindt	u	ook	de	deelne-
mende	kerken	en	hun	openingstijden.

Campings etappe 23V p.	75
Oriago	(gem.	Mira)  km	82
Nieuw	ontdekte	minicamping:	
T +	Il	Girasole,	Via	Marostica	16,	 

t	338-1009573.	b ⁄-™	10

Fusina	(gem.	Venézia) km	82	+	7
c3	+	Fusina,	Via	Moranzani	93,	t	041-5470055. 

Aan	Lagune	van	Venetië,	bij	havengebied. 
Boot	(zonder	fietsvervoer)	naar	Venetië	en 
het	strand	van	Alberoni	(met	fiets	vervoer). 
Camping	heeft	nu	ook	een	zwembad	en	
broodjesservice.	Hele	jaar	open. 
Bıwkr„Zs ⁄	20/22	™	31/34	 
H∆	mobilhome	met	airco	™	50 
H∆K	mobilhome	met	airco	 
™	70/80		4⁄	120/130 
H∆K∑	mobilhome	met	airco 
 4-6⁄	125/145

Lido	(gem.	Venézia) km	82	+	17	+	boottocht
Extra	adres:	
c	 San	Nicolò,	Via	dei	Sanmicheli	14,	 

t	041-526-7415.	Kleine	camping	op	ca.	1	
km	van	het	strand.	Veel	fietsers/trekkers.	
Vooral	geschikt	als	Venetië	het	einddoel	is	of	
als	u	met	de	veerboot	naar	Kroatië	wilt. 
b∑k	(alleen	‘s	ochtends,	ontbijt	mogelijk) 
® kwr	(ca	1-2	km)	⁄ 15 ™	30

Onderdak etappe 23V p.	76
Rosà  km	7
Nieuw	ontdekt:	
Bb	 +	Giardino	Jappelli,	Via	Ca’	Minotto	65,	 

t	333-1967673.	18e	eeuwse	villa	met	park. 
uB ⁄	50	™	70

CittadellaH (selectie) km	17
Ht	 Due	Mori***,	Via	Borgo	Bassano	149, 

t	049-9401422.	b ⁄	45/65	™	65/80 
Vrij slecht beoordeeld (6,7 bij booking .com ).  
Een beter alternatief is:

Ht	 Rometta,	Via	Sanmartinara	26,	t	049-9402030.	 
⁄	53	™	80		www.hotelrometta.com 
Op bedrijventerrein, maar verder okee .

Campo S. Martino km	32
Nieuw	ontdekt:	
Bb	 +	Little	House,	Piazza	Marconi	11,	t	348-

6434314.	Cf„b ®r  
⁄	vanaf	77	™	vanaf	85

Codiverno	(gem.	Vigonza)	 km	50
Ap	 +	Villa	Selvatico,	Via	Selvatico	1,	 

t	049-8005361.		 
VfK∑zB ™ 90/110		4⁄	130/170 

Vigonza  km 59 
Bb	 Le	Palme,	Via	Fanin	8,	t	049-8095600	/	 

388-0656387. fKb ⁄	30	™ 55 
www.bed-and-breakfast.it

DoloH (selectie)		 km	72
Bb	 +	Al	Parco:	gesloten.

Bb	 +	Casa	Taty,	Via	Cairoli	133,	 
t 041-4763114	/	349-2575464.  
K ⁄ 46 ™ 55  www.casataty.it

Ht	 +	Villa	Goetzen***,	Via	Matteotti	2c,	 
t	041-5102300.	CR ⁄	70/90	™	100/110

Onderdak etappe 24V p.	79
Cartura	 km	47
Hg	 Villa	Ori:	gesloten.
Pernúmia	 km	53
Ag	 Le	Bove,	Via	Savellon	1,	t 0429-690465	/	

388-1079363. Cb ⁄	35	™ 55 
www.agriturlebove.it

Bz +	Ca’	Borgo	delle	Rane,	Via	Savellon	24,	 
t	0429-779369	/	350-5809292.  
Csb ⁄ 45 ™ 75  www.caborgodellerane.it

MonséliceH	(selectie)	 km	58
Bz	 Venetian	Hostel:	vrijwel	zeker	gesloten 

(website	van	hostel	bestaat	niet	meer).
Bz +	Cà	Marcello,	Via	XXVIII	Aprile	1945,	nr	54,	 

t	0429-767098	/	347-9155236.  
Cr„ ⁄	40	™	60		4⁄	85

Bb	 +	Fortuines,	Via	Scamozzi	1,	t 340-3517565.  
Cv∑sb ⁄ 60 ™	68

Campings etappe 25V p.	80
FerraraHH  km	68

c1	Camping	Comunale	Estense	is	gesloten,	
maar	24	km	voor	Ferrara	heb	ik	een	nieuwe	
kampermogelijkheid	ontdekt:

Píncara  km	44
T1 +	Antiche	Distillerie,	Via	Matteotti	979, 

t	0425-754342.	 
Kampeermogelijkheid	in	tuin	van	B&B.	 
U	kunt	de	faciliteiten	in	de	B&B	gebruiken.	 
v ⁄-™	10

Onderdak etappe 25V p.	80
Pra’	(gem.	Este)	 km	7
Nieuw	ontdekt,	aanbevolen:	
Ag	 +	Azienda	Agricola	Marin,	Via	Chiesa	Prà	64, 

t	338-2308462.	⁄	65	™	90 
18e	eeuws	palazzo	met	ruime	kamers,	 
geheel	versierd	met	bijzondere	fresco’s.

Info Gardameer-route p.		82

Per boot naar Bardolino
Normaliter	vaart	er	van	juni	t/m	sep-
tember	twee	maal	per	dag	een	boot	
waarop	 fietsen	mee	mogen	 van	 Tór-
bole	en/of	Riva	naar	Bardolino	en/of	
Garda.	Check	dit	echter	op	www.na-
vigazionelaghi.it,	 bel	 t	 800-551801	
(gratis)	 of	 raadpleeg	 de	 tabellen	 bij	
de	aanlegsteigers.	Alleen	de	gewone	
boten	nemen	fietsen	mee,	de	catama-
rans	en	snelle	boten	(Cat	resp.	Sr	in	de	
tabellen)	niet.	
In het voor- en naseizoen is de dienst-
regeling te beperkt voor dit reisplan.

Fietsen naar Bardolino
Ook	 in	het	 voor-	en	naseizoen	 is	de	
hoofdweg	 langs	 de	 oostelijke	 oever	
van	het	meer	druk	met	toeristisch	ver-
keer,	 tenzij	u	voor	dag	en	dauw	op-
stapt.	Bovendien	zijn	er	 in	de	eerste	
16	 km	 (van	 Tórbole	 naar	Malcésine)	
drie	korte	onverlichte	tunnels	en	een	
zwak	verlichte	tunnel	van	bijna	2	km	
lang. Fietsen door deze tunnels is af 
te raden en alleen toegestaan met 
een reflecterend hesje of jack. Ook 
verlichting is aan te bevelen.
Gelukkig	varen	tussen	Tórbole	en	Mal-
césine	ook	in	het	voor-	en	naseizoen	
voldoende	boten	om	dit	problemati-
sche	stuk	per	boot	te	doen.
Na	Malcésine	kunt	u	in	plaats	van	de	
hoofdweg	 een	 fietsroute	 van	 wisse-
lende	kwaliteit	volgen,	nu	eens	op	een	
pad	 direct	 naast	 de	 hoofdweg,	 dan	
weer	door	plaatsjes	of	over	promena-
des	langs	de	oever	van	het	meer.	Voor	
fietsers	 die	 lekker	 willen	 opschieten	
zijn	 deze	 promenades	 niet	 geschikt,	
omdat	ze	vaak	druk	met	voetgangers	
zijn	en	zonaanbidders	zich	soms	zelfs	
midden	op	het	pad	installeren.	Voor-
al	 verder	 naar	 het	 zuiden	 ontbreekt	
het	oeverpad	overigens,	zodat	u	toch	
weer	op	de	hoofdweg	moet	fietsen.

Plannen voor een fietspad  
rond het hele Gardameer
Er	 bestaan	 al	 een	 paar	 jaar	 plannen	
voor	een	fietspad	rond	het	hele	Gar-
dameer.	 In	 2018	 is	 daarvoor	 aan	 de	

westoever	 van	 het	 meer	 een	 fraai	
fietspad	van	ongeveer	1	km	buitenom	
één	 van	 de	 vele	 tunnels	 aangelegd,	
maar	sindsdien	lijkt	er	niet	veel	meer	
gebeurd	te	zijn.
Fietsers	die	in	2022	rondom	het	meer	
gefietst	 hebben	 melden	 mij	 dat	 ze	
aan	het	eind	van	dit	fietspad	hun	fiets	
over	een	hek	moesten	tillen	en	daarna	
hun	weg	moesten	vervolgen	over	de	
drukke	oeverweg	met	talrijke	tunnels	
(bij	elkaar	ca.	8	km!).	Bewegwijzering	
voor	fietsers	ontbrak	ook.	Kortom:	dit	
project	is	nog	lang	niet	klaar!

Campings Gardameer p.	84
Nago	(gem.		Nago-Tórbole)	 km	10
Nieuw	ontdekte	camping:	
T	 Grumèl,	Strada	Rivana,	46,	t	328-4522753. 

Vriendelijke	eigenaar.	Hele	jaar	open.	 
Aan drukke hoofdweg.  
bl∑ ®r ⁄	27	™	28 
Op p. 155 bij km 0,7 na viaduct 4,  
dan 9 voorrangsweg op. 200 m. 
(terug: bij km 3,2 7 voorrangswegje op, 
dan 9 grotere voorrangsweg op. 200 m)

BardolinoH	(selectie)	 km	59
c6	+	Europa,	Via	S.	Cristina	12,	t	045-7211089. 

Direct	aan	het	Gardameer	en	de	hoofdweg. 
Open:	eind	maart	-	half	okt.	 
CBlıwkr„Ω ®W 
Ontbijt	verkrijgbaar.	⁄ 23/37 ™ 31/49

Onderdak Gardameer p.	84
Tórbole Ω	(gem.	Nago-Tórbole)	
(selectie)	 km	13
Ap	 +	Gardabike	Residence,	Via	Strada	Granda	54,	 

t	349-6907793.	Cvfzb  
1-4⁄	vanaf	121 
www.gardabikeresidence.it

BardolinoH Ω	(selectie)	 km	59
Bb	 Lucy:	Minimum verblijf 3 nachten
Hg	 +	Speranza***,	Borgo	Garibaldi	51,	 

t	045-7210355.	Cf ⁄	vanaf	89	™	vanaf	
129 
Minimum verblijf 2 nachten, in hoogseizoen 3.

Calmasino		(gem.	Bardolino,	selectie)	 km	67
Bb	 +	Borgo	di	Calmasino:	Minimum verblijf  

3 nachten.



Veranderingen  
in de hoofdroute  
(heenweg)

p. 116
 7,0	 3	km	op	en	af	met	veel	bochten.

p. 127
Duidelijkere	navigatietekst
	 8,8	 %	(is	3e	afslag):	Via	Cala’	Forca.

p. 130
Je kunt nu de drukke weg op de dijk 
vermijden	over	een	autovrij	wegje	en	
een	nieuw	fietspad:
	 4,2	 Einde	1,	 

dan	onder	viaduct	door.
	 4,6	 3e	2	(ri.	Viale	dei	Nati, 

autovrij	wegje,	deels	onv.).
	 8,3	 &,	weg	op	dijk	volgen.
	 8,5	 0	(brug	met	fietspad	over	Po) 

!! Dit fietspad is erg smal.

Veranderingen  
in de hoofdroute  
(terugweg)

p. 130
Je kunt nu de drukke weg op de dijk 
vermijden.	Het	fietspad	is	verlengd	en	
sluit	aan	op	een	autovrij	wegje	onder-
langs	de	dijk.	Voor	Occhiobello	kom	
je	vanzelf	weer	op	de	route	in	het	
boekje	terug:
	 9,7	 0	voorrangsweg	op.
	 9,9	 Brug	met	fietspad	over	Po 

!! Dit fietspad is erg smal.
10,5	&,	fietspad	volgen,	later 

autovrij	wegje	onderlangs	dijk,	
deels	onverhard.

p. 124
Situatie gewijzigd
	 5,4	 Op	mini-rotonde	!,	 

dan einde 1.

p. 118
Onderstaande	regel	schrappen:
	 5,6	 Voorrangswegje	over.

p. 105
 2,3	 Onder	brug	door.
 2,7	 Onder	2	bruggen	door.
 3,3 [c7: bij overdekte brug 0,  

dan meteen 1. 200 m.]

Veranderingen  
in de Venetië-route  
(heenweg)

p. 135
	 3,3	 Einde	0,	¢	voorrangsweg	over,	 

dan 1e 0.

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. 149
 Nieuw	plaatsnaambord
16,8	 Trevisana. Wkr
	17,3	 Voorrangsweg	over: 

Via	Comungrande. 
[Wkr: 1. 150 m.]

Veranderingen  
in de Venetië-route  
(terugweg)

p. 141
Situatie gewijzigd
	 1,0	 Voor	poort	0:	 

Via	Riva	dell’	Ospedale.
 2,0	 Voorrangsweg	over.
	 2,2	 2e	0:	Via	Europa.

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.

Veranderingen  
in route vanaf station Mestre  
(heenweg)

p. 158
Betere tekst
	 3,7	 ¶	door	fietstunnel, 

dan	fietspad	volgen. 
Mestre G. WkrhF

Veranderingen  
in route vanaf station Mestre  
(terugweg)

p. 159
Situatie gewijzigd
	 1,8	 Weg	over,	4	onverhard	fietspad	

door	parkje	volgen, 
dan	fietspad	rechts	van	weg	vlg.: 
Via	della	Rinascita.

p. 158
Betere tekst
	 1,4	 Einde	1,	dan	voor	brug	0 

(fietspad).

Veranderingen  
in de Gardameer-route  
(heenweg)

p. 154
Situatie gewijzigd
	 9,0	 4. 

400	m	8-10%.
	 9,3	 Passo S. Giovanni (287 m).

Veranderingen  
in de Gardameer-route  
(terugweg)

p. 154
Situatie gewijzigd
	 0,4	 ≥
	 3,1	 Lóppio. kr


