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Fiets & Strand, fietsen langs de Adriatische kust 
Een 7 daagse fietstocht  
 

Code tour: ITABRPUG02C 

 
 
 

 

 
 

 
Een echte belevenis deze fietstocht langs de mooiste plekjes van de Adriatische kust. Van 
de Abruzzen gaat de route richting het zuiden, eerst door de groene regio Molise en dan 
verder naar het Gargano nationale park in Apulië. De kust van Gargano heeft vele 
strandjes en toeristische voorzieningen, waaronder bekende badplaatsen zoals Vieste, 

Peschici en Mattinata. De twee zoutmeren Lesina en Varano liggen in het noordelijke deel 
van het schiereiland. Op Monte Gargano bevindt zich het oudste heiligdom in West-
Europa gewijd aan de aartsengel Michael, Monte Sant'Angelo sul Gargano. Iedere dag 
eindigen de panoramische fietstochten in gezellige, charmante badplaatsen. De hotels 
liggen aan het strand, zodat je na de rit kunt ontspannen op de zandstranden en in het 
verfrissende water van de Adriatische zee. Wanneer het tijd voor een aperitief is, kan je de 
oude centra van de vissersdorpen ontdekken. ’s Avonds is er de tijd om heerlijk verse vis 
te eten in een van de gezellige restaurantjes... een goede afsluiter van een mooie dag.  
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Startdagen: Iedere dag van 24/04 tot 26/06 en van 28/08 tot 02/10/2021 
 

Deelnemers: minimum twee personen 
 

Niveau 2/3: gemiddeld tot zwaar  
Fietsen in een heuvelachtig landschap met soms langere stukken te beklimmen. Voor 
fietsers met ervaring en goede fysieke conditie. Meestal fietst u langs rustige geasfalteerde 
wegen maar langs de kust kan er in bepaalde periodes meer verkeer zijn. Niet geschikt 
voor kinderen onder de 12 jaar.  
Dagelijkse afstanden: min. 42 km– max. 65 km  
Totale kilometers: 273 km  
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Programma dag per dag 
                
Dag 1: Individuele aankomst in Pescara 

Van het station of vliegveld van Pescara is er  een transfer (20 min rijden) naar het eerste 
hotel (**** sterren) aan het strand van Francavilla al Mare. Francavilla heeft 25.000 
inwoners en is daarmee de grootste plaats waar u zal overnachten tijdens deze reis. Het is 
een bekende badplaats met veel stranden, winkels, gezellige restaurantjes en barretjes. 
Francavilla heeft een interessante geschiedenis. Er zijn verschillende archeologische 
opgravingen van nederzettingen, die teruggaan tot de prehistorie en de Romeinse periode. 
Ook uit latere perioden is er nog veel overgebleven en de stad heeft vele interessante 
kerken, die u kan bezoeken. In 2014 heeft de stad de Blauwe vlag gekregen voor de 
kwaliteit van de stranden, water en strandactiviteiten.  
 
Transfer van het vliegveld in Rome zijn op verzoek mogelijk (vraag een preventief). 

 
Overnachting met ontbijt in Francavilla al Mare 
 
Dag 2 Francavilla-Fossacesia  

Nadat je Francavilla verlaten hebt gaat de route landinwaarts en fiets je door een 
wijngebied. Een zachte helling brengt je naar Tollo, een belangrijke wijnstad in Italië. De 

weg golft langs wijn- en olijfboomgaarden en door kleine dorpen totdat bij Ortona de kust 
weer bereikt wordt. In dit gebied vond een hevige veldslag plaats tijdens de laatste 6 
maanden van de WO II. De route passeert de Canadese begraafplaats, een herinnering aan 
deze harde dagen. Dan daalt het naar het strand van de badplaats Marina di S.Vito. Dit 
deel van de Adriatische kust wordt de “Costa dei Trabocchi” genoemd. “Trabocchi” zijn 
oude houten stelt-constructies in zee, die gebruikt worden voor de visserij. Het eindoel 
van vandaag is Fossacesia Marina, waar wij aanraden om een kleine extra rit te maken om 
de abdij van S.Giovanni in Venere te bezoeken. Deze abdij is gebouwd in de 13e eeuw 
boven de ruïnes van een heidense tempel. Deze kathedraal is qua ligging en architectuur 
één van de mooiere romaanse kerken in Italië. Het **** hotel ligt aan het strand.   
 

Overnachting met ontbijt in Fossacesia  
Afstand: 47,1 km  
Niveauverschil: + 599m -585m  
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Dag 3: Fossacesia-Termoli  

De route gaat verder richting het zuiden over een zacht golvende weg. Kleine 
vissersdorpen vergezellen je vandaag en ter hoogte van het Britse oorlogsmonument ga je 
over de Sangro-rivier. De route gaat verder langs de Costa dei Trabocchi tot Casalbordino 
Lido, waarna het weer het binnenland ingaat. Na een geleidelijke klim van 3 km wordt 
Vasto bereikt, een schilderachtig stadje langs de Adriatische kust en daarmee een ideale 
plek voor een ‘lekkere’ lunchpauze. Je kan hier allerlei lokale lekkernijen proeven, want 
het restant nog te fietsen na de lunch is gering en eenvoudig. Een panoramische afdaling 
naar Marina di Vasto brengt je weer naar de kustweg.  De route verlaat nu Abruzzo en 
gaat Molise binnen. De weg wordt nu vlak tot aan het **** hotel dat aan het zandstrand 
van Termoli ligt. Termoli met 33.000 inwoners is een gezellige badplaats met een 
vissershaven. Vanavond zal het moeilijk zijn om een slechte keuze te maken tussen de vele 
goede visrestaurants. 
 

Overnachting met ontbijt in Termoli 
Afstand: 58 km  
Niveauverschil: +426m – 428m  
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Dag 4: Termoli-Lesina  
De enige korte klim van vandaag gaat door en verlaat weer Termoli. In Campomarino 
verlaat je de Molise en fietst Apulië binnen. Een vlakke kustweg doorkruist een 
natuurgebied zonder dorpen te passeren. De route verlaat de Adriatische kustweg en gaat 
richting de Gargano en Lesina. Lesina (6000 inw.), in het noorden van het Gargano-
schiereiland, is een prachtig, uit witte steen opgetrokken maritiem dorp, dat zich uitstrekt 
langs een lagune, een gebied rijk aan vissen en vogels. Het dorp is bekend om de 
productie van (vrouwelijke) paling. Deze plek, bewoond sinds het Neolithicum, is een 
smalle strook land bedekt met zandduinen en kleine bossen, die het meer van de zee 

scheidt, die via twee kanalen (Aquarotta en Schiapparo) in het water van de meren vloeit.  
Overnacht in een leuke B&B in het hart van de stad.  
 
Overnachting met ontbijt in Lesina 
Afstand: 42 km  
Niveauverschil: +123m -131m  
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Dag 5 Lesina-Peschici  
De tocht vervolgt verder met zicht op de rustige lagune aan de ene zijde en akkervelden 
aan de andere zijde. Een stille natuur, die alleen zo nu en dan onderbroken wordt door 
tsjilpende vogels en een enkele tractor op de velden. Een kort klimmetje en Rodi 
Garganico wordt bereikt. Hierna ben je in het hart van het Gargano-voorgebergte, een 
nationaal park en een van de mooiste kusten van Italië. Het historische centrum van Rodi 
Garganico heeft een middeleeuws karakter en de typische Gargano-structuur, met steile 
trappen, smalle steegjes en terrassen met uitzicht op de diepblauwe zee. Nog een 
klimmetje en je komt in het dorp Peschici (4000 inw), dat op een klif gebouwd is en over 

de zee uitkijkt. Dit dorp met zijn witstenen huizen uit verschillende perioden is een 
juweeltje en u zal gecharmeerd zijn van de geplaveide steegjes, vol met winkeltjes die 
lokale producten aanbieden, trappen, die plots een open uitzicht op de zee bieden en de 
vele kunstwerken. Het 4-sterren hotel ligt aan het strand op loopafstand van het oude 
centrum.  
 
Overnachting met ontbijt in Peschici  
Afstand: 65,3 km  
Niveauverschil: +344m -324m  
 
 
 

 
 
Dag 6 Peschici -Mattinata  

Het laatste stuk van deze fietsreis gaat geheel door het Nationale Park van Gargano. Je 
fietst in de schaduw van een oud bos, dat zich uitstrekt tot aan de witte kliffen en de 
stranden. Het eerste en gemakkelijkere stuk van de rit brengt je naar Vieste, een charmant 
stadje dat absoluut een bezoek waard is. Het oude middeleeuwse dorp heeft zijn 
oorspronkelijke karakter goed behouden. Het heeft gezellige onregelmatige steegjes, veel 
kleine pleintjes, uitkijkpunten op de zee en huisjes met kleine balkons. Een heerlijke pauze 
in een van de cafés op het centrale plein en genieten van de smakelijke lokale 
specialiteiten, dat geeft weer energie. Na Vieste wordt de kust ruiger en de tweede helft 

van de rit is vol met korte klimmetjes en afdalingen, maar er is steeds een beloning, want 
na elke bocht is er weer een nieuw panorama. Een lange afdaling naar de baai van 
Pugnochiuso wordt gevolgd door een geleidelijke klim van 4 km (de langste van de hele 
tour). Hoe dan ook, dit zwaardere gedeelte kan eventueel overgeslagen worden door op 
de hoofdweg te blijven. De twee routes ontmoeten elkaar weer in de Baia delle Zagare. 
Vanaf hier zijn er nog maar een paar kilometers met klimmetjes en afdalingen om dan 
uiteindelijk het laatste hotel op het strand van Mattinata te bereiken. 
 
Overnachting met ontbijt in Mattinata  
Afstand: 61 km  
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Niveauverschil: +1200m/-1190m  
 

 
 

  
 
Dag 7 Einde van de reis na het ontbijt  

Vandaag de laatste dag van deze zee & strandtocht! 
 
Hotels: 

***/**** sterren hotels en een goede B&B.  
 
Fietsen: 
Hybride fietsen, racefietsen en e-bikes. De fietsen worden geleverd met een slot, reparatie 
kit en pomp. De race- en hybride fietsen hebben geen bagagedrager. Op de hybride kan er 
één geplaatst worden (€ 10,00 per fiets). U moet een eigen fietstas of rugzakje meenemen 
voor uw dagelijkse behoeften. 
 
Prijzen per persoon:  
In tweepersoonskamer € 980,00 
In eenpersoonskamer € 1.180,00 
Hybride fiets € 160,00 
Racefiets € 160,00 
E-bikes niet beschikbaar 
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Inbegrepen in de prijs 

 6 overnachtingen met ontbijt 

 Bagagetransport van hotel naar hotel 

 Kaarten met routebeschrijvingen in het Engels 

 Telefonische hulplijn 

 Transfer van Pescara vliegveld of treinstation naar Francavilla al Mare 

 Transfer van Mattinata naar het station van Foggia 

 gps tracks 
 
 
Niet inbegrepen in de prijs 

• De reis van en naar Italië 
• Lunches en diners 
• Alles wat niet vermeld is onder “inbegrepen in de prijs” 
 
Hoe het startpunt te bereiken 

Start /Einde: Pescara / Mattinata 
 
Pescara kan per vliegtuig, trein of bus van TUA of Flixbus bereikt worden.  
Foggia bevindt zich op de kruising van de spoorlijnen Napels-Bari en Lecce-Bologna. De 
dichtstbijzijnde luchthaven is Bari. Met de trein bereikt u in 3 uur in Napels 
 
Vliegveld Abruzzo   
Flixbus  
Autolinea Tua  
Treinen Italie 
Airport Bari 
 
Nuttige informatie 

Italie wikipedia   
Italy Travel Board    
Safe travelling to Italy  
Abruzzen 
Abruzzen wikipedia    
Puglia Turism 
Molise 
National Park of Gargano 
Klimaat Abruzzen 
Klimaat Apulien 
Peschici 
Pescara 
Provincia Pescara 
     

http://www.abruzzoairport.com/
http://www.abruzzoairport.com/
https://www.flixbus.it/
https://www.tuabruzzo.it/
https://www.trenitalia.com/en.html
https://www.aeroportidipuglia.it/homepagebari
https://nl.wikipedia.org/wiki/Itali%C3%AB
file:///C:/Users/user/Documents/Lavori/web/2020%20eco/TESTI/ITALIA/Abruzzo/Italy%20Travel%20Board
https://www.gov.uk/foreign-travel-advice/italy
https://www.abruzzoturismo.it/en
https://nl.wikipedia.org/wiki/Abruzzen
https://www.viaggiareinpuglia.it/
http://www.italia.it/en/discover-italy/molise.html
https://www.parcogargano.it/servizi/notizie/notizie_homepage.aspx
https://nl.climate-data.org/europa/italie/abruzzo-431/
https://klimaatinfo.nl/klimaat/italie/apulie/
http://www.peschici.it/peschici/peschici_ing.asp
https://www.aviontourism.com/en/destinations/pescara-1003
http://www.provinciapescara.com/
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ECOLOGICO TOURS 

Lumbreida B19 
6565 San Bernardino 
Svizzera/Schweiz/Suisse 
 
info@ecologicotours.com                                                                       
tel. (0039) 3463254167 – (0041)(0) 79 2457505                                                       
www.ecologicotours.com   
www.meravigliosaumbria.com    

   


