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De Meren van Lombardije 
Een 8 daagse individuele fietsreis 
 
Code: ITALOM02C 

 
 

  
 
 
Van het Gardameer tot het Lago Maggiore 
 
Een fietstocht langs blauwe bergmeren, kleine eilanden, kabbelende bergrivieren, groene 
natuurparken, oases, botanische tuinen, karakteristieke dorpen ... al met al een mooie actieve 
vakantie, die u het merengebied van de pre-alpen laat verkennen. Je fietst langs kanaaltjes en 
rivieren zigzaggend tussen groene heuvels, langs karakteristieke dorpjes, kastelen ... altijd de 
schittering van de zon bewonderend die weerkaatst op het kristalheldere water van de meren. 
Soms moet je een kleine omweg maken, maar altijd word je beloond met een prachtig uitzicht over 
een meer. Deze fietstocht start in Peschiera aan de oevers van het Gardameer, waar de rivier de 
Mincio het meer verlaat. De stad heeft een klein oud stadscentrum met verdedigingswerken die 
op de werelderfgoedlijst van UNESCO staan en een gezellig druk klein haventje. De volgende 
dagen fiets je van oost naar west door de heuvels ten zuiden van de grote Alpenmeren. Het eerste 
deel van de route volgt de rivier Mincio, en fiets je over het fietspad 'Ciclopista del Sole', dat 
onderdeel uitmaakt van Eurovelo 7. De route passeert Bergamo, waar een kabelbaan je naar het 
oude stadscentrum brengt. Hier kun je een wandeling langs de vijf kilometer oude Venetiaanse 
muren maken, die een prachtig uitzicht over de vallei bieden. In de Academia Carrara zijn 
meesterwerken van Botticelli, Raphael en Titiaan tentoongesteld. Ontdek ook het bruisende 
nachtleven van Bergamo, genietend van een heerlijke lokale maaltijd in één van de kleine 
restaurants en drink een biertje of een glas wijn in de gezellige pubs en wijnbars, die over het 
centrum verstrooid zijn. De laatste dagen van de tour gaan verder door het merengebied en aan 
het Comomeer ontmoet je de pelgrimsroute (Via dei Pellegrini), Eurovelo 5. Geniet van de 
hermitages, forten en pittoreske dorpjes, die artistieke schatten van uitzonderlijke waarde 
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bewaren, oude adellijke paleizen en kastelen met beroemde botanische tuinen die een weergaloze 
stilte omsluiten. Lago Maggiore is een prachtig einde van deze fietstocht. Maak een ontspannen 
boottocht op het meer en bezoek de betoverende Borromeïsche-eilanden (Isola Bella, Isola Madre 
ed Isola dei Pescatori).  
 

 
 
 
 
Periode: Iedere zaterdag van 26 maart tot 24 september (op verzoek met minimum 4 personen ook 
andere startdagen mogelijk 
 
Deelnemers: minimum 2 personen 
 
Niveau: 2,5 
Gemiddelde moeilijkheid: Je fietst door een heuvelachtig landschap over grotendeels rustige 
landwegen en fietspaden. De steilere heuvels zijn kort en de langere niet te steil, maar al met al 
heb je aan het einde van de dag flink wat op en neer gefietst. Fietservaring en een goede 
lichamelijke conditie zijn zeker nodig. Dagelijkse afstanden tussen 35 km en 63 km. Totale lengte: 
minimum 251 km en maximum 269 km.      
 
Programma in het kort: 
Dag 1 Aankomst in Peschiera 
Dag 2 Peschiera – Brescia (46 km of 63 km) 
Dag 3 Brescia – Sarnico/Paratico (36 km) 
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Dag 4 Sarnico – Bergamo (38 km) 
Dag 5 Bergamo – Garlate (39 km) 
Dag 6 Garlate – Como (40 km) 
Dag 7 Como – Ranco (60 km) 
Dag 8 Einde van de reis 

 
 

 
Programma dag per dag: 
 
Dag 1 Individuele aankomst in Peschiera  
Het oude centrum van Peschiera ligt op de oever van het Gardameer en wordt omringd door 
kanalen. Het Gardameer is het grootste meer van Italië en het mooie meerlandschap heeft door de 
eeuwen heen vele reizigers aangetrokken, waaronder de schrijvers Johann Wolfgang von Goethe 
en Franz Kafka. Peschiera heeft een oud en levendig centrum dat omarmd wordt door de oude 
oorspronkelijke stadsmuren. 
 
Overnachting met ontbijt in Peschiera 
 
 
Dag 2 Peschiera del Garda  - Brescia  
De eerste fietsdag van deze vakantie gewijd aan de Lombardische meren volgt de rivier de 
Mincio. Door het morenen heuvelgebied fietsend bereik je het middeleeuwse kasteel 
van Monzambano, dat op de oever van de Mincio ligt in een schilderachtig landschap, en 
Castellano Lagusello, dat op een hoogvlakte ligt aan een klein hartvormig meer. Het oude 
centrum wordt omringd door een kantelvormige muur met ingebouwde torens. De volgende stop 
is Pozzolengo waar ook weer een kasteel te zien is. De route kan afgekort worden door direct naar 
San Martino della Battaglia te gaan. Al van verre is de karakteristieke neogotische toren uit 1878 te 
zien. Het eindpunt van vandaag is Brescia, een stad met een rijke culturele achtergrond, van de 
prehistorische tijd tot nu. Een bezoek waard is zeker het Santa Giulia-Museum, het stadsmuseum 
met meer dan 11.000 archeologische vondsten, beeldhouwwerken en schilderijen. Er zijn vondsten 
te zien van de Prehistorische- en Romeinse tijd en werken van de Lombarden, uit de Karolingische 
periode en van de middeleeuwen tot aan de periode van de Venetianen. 
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Korte route 
Overnachting met ontbijt in Brescia 
Afstand: 45,1  
Hoogteverschil: +346m –256m 
 
 

 
 
Langere route 
Overnachting met ontbijt in Brescia 
Afstand: 63,1 km 
Hoogteverschil: + 534m - 440m  
 
 

 
 
 
Dag 3 Brescia –Iseo meer/Sarnico/Paratico 
De route van vandaag passeert de abdij van Rodengo van de benedictijnencongregatie, een van de 
meest indrukwekkende en rijke monumenten van Noord-Italië. In de 10e eeuw werd de abdij 
gesticht door de monniken van Cluny. De volgende stop is Provaglio d'Iseo, aan de voet van de 
Monte Cognolo (674m), gelegen in de regio Franciacorta, beroemd om zijn wijnproductie. Het 
nabijgelegen Torbiere Sabine is een belangrijk nationaal reservaat met een rijke flora en fauna. Je 
fietst langs het kasteel van Clusane en bereikt het eindpunt van vandaag. 
 
Overnachting met ontbijt in Sarnico/Paratico 
Afstand: 35,6 km 
Hoogteverschil: + 266m - 237m  
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Dag 4 Sarnico/Iseo lake – Bergamo  
Vandaag is niet alleen een dag vol glooiende groene heuvels, wijngaarden en kleine dorpen, maar 
ook de kastelen komen aanbod: de kastelen van Grumello en Montello. Bergamo is onderverdeeld 
in een hoog- en laag stadsgedeelte. De oude middeleeuwse stad is omringd met Venetiaanse 
muren en wordt met een flinke klim of met een kabeltrein bereikt. De oude stad heeft een gezellig 
plein, een trekpunt van de lokale inwoners, en een wirwar van kleine straatjes. Hier vinden we 
ook de toren ‘Torre Civica’, de domkerk en de bekende Colleoni-kapel. 
 
Overnachting met ontbijt in Bergamo 
Afstand: 37,8 km 
Hoogteverschil: + 312m -246m 
 
 

 
    
 
Dag 5 Bergamo-Garlate en omgeving  
Na het ontbijt weer in het zadel en ook vandaag is er weer veel te zien zoals het Sanctuarium van 
Mapello, aan de voet van Monte Giovanni XXIII waar een groot deel van de monumenten 
verbonden zijn met het leven van Paus Johannes de XXIII. Interessant is het Leonardische 
veerpontje van Olginate. Je overnacht aan het meer van Garlate of in Lecco, dat in 2013 de titel 
‘Alpenstad’ kreeg. Het meer van Garlate wordt gevormd door de rivier de Adda. Aan de 
linkerzijde van het meer vinden we Lecco en Vercurago, terwijl aan de andere overzijde Pescate 
en Garlate liggen. 
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Overnachting met ontbijt in Garlate 
Afstand: 38,9 km 
Hoogteverschil: + 296m - 347m 
 
 

  
 
 
Dag 6 Garlate/omgeving – de meren van Annone & Pusiano & Alserio – Como Meer  
De fietstocht van vandaag is gewijd aan mooie uitzichten, een prachtige natuur en de kleine kerk 
van Albavilla. 's Middags bereik je het meer van Como, het derde meer van Italië, dat in de ijstijd 
ontstaan is. Dit 50km lange pre-alpenmeer wordt omringd door bergen met toppen tot 2700m 
hoogte. Het meer werd in de 17e en 18e eeuw een verplichte etappe tijdens een Italië-reis en vele 
schrijvers, zoals Stendhal en Flaubert hebben het meer bezocht. De meest bekende rivier is weer 
de Adda, die van het meer van Lecco in het kleiner meer van Garlate en Olignate stroomt voordat 
het richting Milaan en de Po verder kabbelt.  
 
Overnachting met ontbijt in Como/omgeving 
Afstand: 40 km 
Hoogteverschil: + 457m - 449m 
 
 

  
 
 
Dag 7  Comomeer – de meren van Varese & Monate – Ranco (Lago Maggiore)  
Het einde van de reis nadert, maar eerst nog een mooie tocht naar het romaanse oratorium van 
Albiolo (12e eeuw). Binnen in het oratorio zijn fresco’s uit de 14e en 15e eeuw van de 
Lombardische school te bewonderen. Ook vandaag ontbreekt het water niet, want je passeert de 
meren van Varese, Monate en fietst langs de rivier de Ticino. Een mooie finale is het Lago 
Maggiore, het meest westelijke van de pre-alpenmeren, en de kleine stad Sesto Calende met zijn 
abdij gewijd aan San Donato (9e-10e eeuw)  
 
Overnachting met ontbijt in Ranco 
Afstand: 59,3 km 
Hoogteverschil: + 749m - 742m 
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Dag 8: Einde van de reis na het ontbijt 
     

  

 
Hotels: 
*** of **** sterren 
 
 
 
Prijzen p.p. 2022 
In tweepersoonskamer € 975,00 
In eenpersoonskamer € 1.230,00 
Fietshuur (21 versnellingen, 1 tas, 1 reparatiekit) €   110,00  
E-bike € 230,00 
Helm  €   5,00    
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Inbegrepen in de prijs: 

 7 overnachtingen in *** en **** sterren hotels  
 Ontbijt   
 Bagagetransport (1 stuk per persoon) 
 Routebeschrijvingen (engels/Italiaans) en kaartmateriaal ( 1 per kamer) 
 telefonische hulplijn 

 
Niet inbegrepen in de prijs:  

 Lokale toeristenbelasting, die direct in het hotel afgerekend moet worden. 

 Alles wat niet vermeld wordt onder ‘inbegrepen in de prijs’ 
 
 
Extra nachten prijs per persoon: 
 
     

 

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

 


