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Mantua en het Mincio Park  

Een 4 daagse of 5 daagse fietstour 
 
Code tour: ITLOM01C 

 
 

 

Mantua en de omgeving zijn rijk aan buitengewone natuurlijke en architectonische schoonheden 
... en niet alleen, het is ook een gebied is met heerlijk specialiteiten, zoals de 'salami mantovano', 
pompoentortelli en Mantua-mosterd. Het oude stadscentrum werd in 2007 uitgeroepen tot 
werelderfgoed van Unesco en in 2016 was het de Italiaanse culturele hoofdstad. Het is een stad 
waar geschiedenis en oude kunst harmonieus worden vermengd met een moderne levensstijl. 
Mantua ligt in het midden van de Po-vallei en is sinds zijn ontstaan omgeven door drie 
kunstmatige meren, die water ontvangen van de Mincio-rivier. Wanneer je aan het einde van een 
zonnige dag een stop maakt bij een van deze meren, wordt je betoverd door een zonsondergang 
die het meer rood kleurt. 
Tijdens de maanden juli, augustus en september is het meer 'lago Superiore' in het Belfiore park 
vol met bloeiende lotussen, die als een eiland op het water drijven. In de 6e eeuw voor Christus 
was Mantua een Etruskische stad en de naam is dan ook afgeleid van de Etruskische god Mantus. 
Het was de Gonzaga-familie, in de Renaissance, die de stad tot een bloeiend en cultureel centrum 
maakte. 

Het huidige stadscentrum met zijn monumenten en oude stadsmuren dateert uit deze periode. 
Als u Mantua bezoekt en haar profiel bewondert, voel je je zich tussen hemel en water, net als de 
beroemde schrijvers en muzikanten Virgilius, Dante, Shakespeare, Verdi, D'Annunzio ... Zij 
beschreven de levendige geschiedenis van de stad, beschreven de suggestieve steegjes, pleinen, 
paleizen, meren en gepassioneerde liefdesaffaires in hun legendes en verhalen. Mantua bezoeken 
is zeker een onvergetelijke ervaring! 
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Periode: 

Donderdag en vrijdag van 01/03 tot 30/10.  
De boottocht is alleen mogelijk op zaterdag of zondag. Gedurende andere dagen fiets je terug naar 
Mantua. 
De bus met fiets naar Peschiera is alleen op zondag mogelijk 
De routes kunnen omgedraaid worden 
 
Deelnemers: minimum 2 personen 
 
Niveau: 1,5  
De routes zijn gemakkelijk, want je fietst op fietspaden voor het grootste deel over een vlak terrein 
langs de Mincio- en Po-rivieren. Er zijn soms gravelwegen en rustig landwegen. Ook geschikt 
voor kinderen met fietservaring.  
Dagafstanden tussen 30 en 50 km 
Totale km: 125 km of 170 km 
 
Programma in het kort van de 4 daagse reis: 

Dag 1 Individuele aankomst in Mantua (40 km) 
Dag 2 Mantua-S.Benedetto-Borgoforte-Mantua (50 km) 
Dag 3 Mantua - Rivalta - Mincio - Park met de boot - Le Grazie – Mantua (30 km) 
Dag 4 Einde reis 
 
Programma in kort van de 5 daagse reis: 

Dag 1 Individuele aankomst in Mantua (40 km) 
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Dag 2 Mantua-S.Benedetto-Borgoforte-Mantua (50 km) 
Dag 3 Mantua - Rivalta - Mincio - Park met de boot - Le Grazie – Mantua (30 km) 
Dag 4 Mantua – Peschiera del Garda – Mantua (45 km) 
Dag 5 Einde reis  
 
 

 
Programma dag per dag van de 4 daagse reis 
 
Dag 1 Individuele aankomst in Mantua  
Kom niet te laat aan, dan maak je in de middag een rondrit door het oude centrum en langs de 
meren rondom de stad. Mantua heeft een prachtig oud stadscentrum met mooie renaissancepalei-
zen zoals het hertogelijk paleis van de familie Gonzaga met 500 kamers en het Palazzo Te. Het pa-
lazzo del Te heeft fresco's van Giulio Romano, die rijk zijn aan symbolen en mythen. Het werd ook 
wel het paleis van de Verleiding genoemd, omdat Frederico II Gonzaga het voor zijn amusement 
gebruikte en zijn minnares hier woonde. Er is ook het Castel San Giorgio waar Mantegna de 
bruidskamer schilderde. Na het diner kun je een wandeling maken door het oude centrum en de 
fascinatie van deze Gonzaga-stad bij nacht ontdekken.  
 
Overnachting met ontbijt en diner in Mantua 
Afstand: 40 km 
 

Dag 2 Mantua-S.Benedetto-Borgoforte-Mantua  
Vandaag fiets je langs de lagere Mincio richting de Po. De route gaat langs het oude hof van de 
grote Virgilius tot aan de Dam van Governolo, waar volgens de tradities de ontmoeting tussen 
paus Leo I en Attila plaatsvond. Je keert terug naar Mantua nadat u een stuk langs de rivier de Po 
hebt gefietst, een prachtig intens groen rivierlandschap, ver van de drukte van alledag.  
 
Overnachting met ontbijt en diner in Mantua 
Afstand: 55 km 
 
Dag 3 Mantua- Rivalta- Mincio-Park met de boot*-Le Grazie-Mantua  
Vandaag gaat de route door het Mincio-Park, waar vele watervogels te zien zijn en wanneer je 
geluk hebt zie je de purperreiger, die donkerder, kleiner en slanker is dan de blauwe reiger. Het 
park heeft een opmerkelijke waterreguleringssysteem door middel van oude sluizen en kanalen. 
Verder zijn er vele architectonisch interessante gebouwen, waaronder het sanctuarium S.Maria 
delle Grazie, de kerk van S. Maria degli Angeli en vele villa’s van de Gonzaga familie.  
 

* De boottocht is alleen mogelijk op zaterdag en zondag. Op overige dagen keer je terug naar de 
stad op de fiets 
* De dagelijkse indeling van de routes kunnen omgewisseld worden 
 
Overnachting met ontbijt in Mantua 
Afstand: 30 km  
 
 
Dag 4 Einde van de reis na het ontbijt 
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Programma van de 5 daagse reis 
 

Dag 1 Individuele aankomst in Mantua (40 km) 
Zie het programma van dag 1 van de 4 daagse reis  

Dag 2 Mantua-S.Benedetto-Borgoforte-Mantua 

Zie het programma van dag 2 van de 4 daagse reis  

Dag 3 Mantua- Rivalta- Mincio-Park met de boot*-Le Grazie-Mantua 

Zie het programma van dag 3 van de 4 daagse reis 
 
Dag 4 Mantua – Peschiera del Garda – Mantua 

's Morgens neemt je de bus met de fiets naar Peschiera aan het Gardameer. Er sis tijd genoeg om 
het stadje Peschiera te bezoeken en dan volg je het Mincio-fietspad, dat Peschiera met Mantua ver-
bindt. Peschiera del Garda, van wie Romeinse oude naam Acrilica was, heeft nog steeds vele ar-
chitectonische bewijzen van zijn rijke geschiedenis en trekt elk jaar veel bezoekers. In de buurt van 
de militaire verdedigingswerken vindt je huizen en religieuze gebouwen, zoals bijvoorbeeld het 
zesde-eeuwse heiligdom van Madonna del Frassino, dat elk jaar door duizenden pelgrims wordt 
bezocht. Daarnaast biedt Peschiera zijn bezoekers rustige en ontspannende momenten in de na-
tuurlijke omgeving rondom de stad. In de oase van de Laghetto del Frassino en in de Mincio-vallei 
met zijn gelijknamige park, zijn vele mogelijkheden om te wandelen en zo in contact te komen met 
de ongerepte en weelderige natuur. Het stuk grondgebied van Peschiera tot Sirmione, wordt 
‘Lugana’ genoemd en staat bekend om de productie van een wijn met dezelfde naam. In de vele 
kleine restaurantjes kunt u deze Lugana-wijn, die (in 1967) een van de eerste Italiaanse wijnen was 
met een DOC-handelsmerk, proeven met heerlijke lokale gerechten van het Gardameer, zoals 'I 
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Bigoli con le sarde' (zelfgemaakte spaghetti geserveerd met een sardines saus), 'Le Sarde in saor' 
(Sardines gekookt met uien) en 'risotto con la tinca' (risotto gekookt met zeelt).  
 
Overnachting met ontbijt in Mantua 
Afstand: 45 km 
 
Dag 5 Einde van tour 

Vertrek na het ontbijt 
 

  

Hotel: *** sterren hotel 
 
Prijs per persoon 2022 van de 4 daagse reis: 
In tweepersoonskamer € 352  
In eenpersoonskamer € 427 
Fietshuur € 60  
kinderen 0-1 jaar gratis 
Kinderen 2-11 jaar 50% korting indien op kamer met de ouders 
 
Prijs per persoon 2022 van de 5 daagse reis: 
In tweepersoonskamer € 455  
In eenpersoonskamer € 555  
Fietshuur € 80  
kinderen 0-1 jaar gratis 
Kinderen 2-11 jaar 50% korting indien op kamer met de ouders 
 
Inbegrepen in de prijs: 

 3 of 4 overnachtingen in *** hotel sup. 

 Ontbijtbuffet 

 3 diners (4 daagse reis) of 4 diners (5 daagse reis) 

 Gedetailleerde routebeschrijving in Italiaans of Engels en kaarten  

 Boot excursie in het Mincio-park van Rivalta naar Mantua op zaterdag of zondag 

 Telefonische assistentie 
 
 
Niet inbegrepen in de reis: 

 De reis om Mantua te bereiken 

 Drankjes gedurende het diner  

 de bus naar Peschiera (circa € 12 p.p.) 
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 Toeristenbelasting direct in het hotel te betalen 

 Alles wat niet vermeld is onder “inbegrepen in de reis” 
 
 

   

 

ECOLOGICO TOURS 

Cantonal 41 B / Marmotta B19 
6565 San Bernardino 
Svizzera/Schweiz/Suisse 
 
info@ecologicotours.com                                                                       
tel. (0039) 3463254167 – (0041)(0) 79 2457505                                                       
www.ecologicotours.com   
www.meravigliosaumbria.com    

 


