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Fietsvakantie in Toscane: Siena, Pienza, Val d’Elsa en de Val d’Orcia 

Een 5 of 8 daagse fietsreis 
 
Code tour: ITTOS01C 

 
 
 

 

 
 
Deze fietsvakantie in Toscane begint en eindigt in de prachtige en fascinerende stad Siena. 
Deze historische stad staat op de werelderfgoedlijst van UNESCO en heeft vele mooie en 
interessante monumenten om te bezoeken. Het kloppende hart van Siena is het centrale 
plein dat bekend staat als Il Campo. Hier wordt elk jaar de wereldberoemde Palio 
gehouden, een paardenrace tussen de verschillende wijken van de stad. De Campo wordt 
gedomineerd door het rode Palazzo Pubblico en de toren Torre del Mangia. 
Samen met de Duomo van Siena werd het Palazzo Pubblico gebouwd tussen 1297 en 1310. 
Als je je energiek voelt, beklim dan de 500 treden en als beloning is er het prachtige 
uitzicht over Siena en de omgeving. Vergeet niet om het Stadsmuseum van Siena te 
bezoeken dat een van 's werelds beroemdste allegorieën op de muren heeft geschilderd: Il 
Buono e il Cattivo Governo’ (Het slechte en goede bestuur) van Ambrogio Lorenzetti. 
Je fietst in één van de meest verbluffende landschappen van Italië: de Val d'Orcia en Val 
d’Elsa. Dit land staat vol met betoverende oude steden, heeft een ongerepte natuur, 
prachtige kunstmonumenten en het is een plek om te genieten van een uitstekende keuken 
en heerlijke wijnen. De route gaat over goede onverharde wegen en rustige geasfalteerde 
landweggetjes tussen vruchtbare velden, bossen en tussen de wijngaarden van het 
Chianti-gebied. 
Het Chianti-gebied is één van de meest aantrekkelijke gebieden van Toscane en wordt 
gewaardeerd door bezoekers uit heel de wereld. De schoonheid van zijn landschappen 
inspireerde vele foto's die ansichtkaarten en kalenders werden die over de hele wereld 
werden verspreid. Er is tijd genoeg om de kunststeden Pienza, Montalcino, Volterra en 
San Gimignano te bewonderen, abdijen te bezoeken met een roemrijk verleden zoals de 
abdij van Monte Oliveto en S.Anna a Camprena, waar de fresco's van Il Sodoma zijn en 
het kasteel van Brolio te zien.  
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Periode: Dagelijks van 01/03 tot 15/10/2021. Let op dat de Palio in 2021 op 02/07 en 
16/08 gehouden wordt. Het is dan moeilijk om beschikbaarheid te vinden en er is een 
supplementi voor het hotel in Siena (prijs op verzoek) 
 

Deelnemers: minimum 2 personen 
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Niveau 3: Typisch heuvelachtig landschap met bergop- en bergafwaarts fietsen. Er zijn 
soms steile beklimmingen, maar kort. Je fietst voor het grootste deel over rustige 
onverharde en geasfalteerde wegen. De onverharde wegen (dagelijks 5-15 km) hebben een 
goed wegoppervlak. Dagelijkse ritten zijn tussen de 40 en 60 km. Het is een tocht voor 
ervaren fietsers met een goede fysieke conditie. 
 
Totaal km: 5 dagen 202 km  
                    8 dagen 315 km  
 
Programma in kort: 
7 daagse reis 

Dag 1: Individuele aankomst in Siena 
Dag 2: Siena – Asciano (49 km) 
Dag 3: Asciano – Pienza (52 km) 
Dag 4: Pienza – Murlo (56 km) 
Dag 5: Murlo – Colle Val d‘Elsa (64 km) 
Dag 6: Colle Val d’Elsa – Volterra (47 km) 
Dag 7: Volterra – San Gimignano – per  trein naar Siena (47 km) 
Dag 8: Einde tour  
 
5 daagse reis 

Dag 1: Individuele aankomst in Siena 
Dag 2: Siena – Asciano (49 km) 
Dag 3: Asciano – Pienza (52 km) 
Dag 4: Pienza – Murlo (56 km) 
Dag 5 Murlo – Siena, de reis eindigt in de middag bij aankomst in Siena (45 km) 
 
 

  
 
 
Programma dag per dag 
 

Dag 1 Individuele aankomst in Siena. 
Siena is een stad die we zonder te overdrijven een meesterwerk kunnen noemen. Siena is 
wereldwijd bekend vanwege zijn jaarlijks terugkerende historische paardenrace Il Palio en 
zijn mooie plein ‘Piazza del Campo’ waar vele toeristen jaarlijks neerstrijken op de 
gezellige terrasjes om te genieten van een glas Chianti en ‘mensjes kijken’. In de stad is 
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veel te zien zoals de zwart wit marmeren domkerk met zijn door Pinturicchio 
gedecoreerde bibliotheek, het er naast liggende dommuseum, het stadsmuseum ‘museo 
civico’, het Palazzo Pubblico en vele andere statige stadspaleizen en kerken. Siena heeft 
een diepgewortelde culinaire traditie en er zijn veel gezellige restaurantjes waar deze 
overheerlijk lokale gerechten geserveerd worden: de pasta ‘i pici’, soep ‘zuppa ribollita’ 
geserveerd met geroosterd knoflookbrood en de zoete Panforte, de Berricuocoli  en de 
Ricciarelli.  
Overnachting met onbijt in Siena. 
 
Dag 2 Siena – Brolio – Castelnuovo Berardenga – Asciano  

Na het ontbijt Siena en zijn Piazza del Campo achterlatend, fiets je het karakteristieke 
heuvellandschap van de Chianti Senese en le Crete binnen met de onvergetelijke 
panorama’s van de Chianti-wijngaarden en bossen. De route passeert het kasteel van 
Brolio, dat in privé bezit is, maar gedeeltelijk bezocht kan worden. Het is van 
Longobarden oorsprong. De fietstocht van vandaag eindigt in Asciano dat nog een goed 
bewaard middeleeuws centrum heeft. Hier is een mooi archeologische museum in het 
Palazzo Corboli, dat door de Daily Telegraph uitgeroepen is tot één van de vijftien beste 
kleine museums van Italië.  
 
Overnachting met ontbijt in Asciano 
Afstand: 49 km 
Stijging: + 830m 
 

 
 
 

Dag 3 Asciano – Monte Oliveto – San Giovanni d’Asso - Pienza   
Vandaag staat de Val d’Orcia op het programma. Deze brede vallei met zacht golvende 
heuvels, afgelijnd door statige cipressen en slingerende weggetjes die aan een verre 
horizon verdwijnen is één van de meest gefotografeerde valleien in de wereld. Er is ook 
weer veel te zien want de route passeert de abdij van Monte Oliveto waar het kloosterhof 
met de frescoes van Luca Signorelli en il Sodoma is. Deze kerk gerestaureerd in barokstijl 
en met een mooie bibliotheek zeker een bezoek waard. In het middeleeuwse dorp  (borgo) 
San Giovanni d’Asso kan een pauze ingelast worden om het truffelmuseum te bezoeken 
en ook het ex-klooster S.Anna a Camprena met nog meer frescoes van Il Sodoma kan niet 
overgeslagen worden. Fietsend tussen velden met mooie uitzichten bereik je Pienza, de 
parel van de Renaissance.  
 
Overnachting met ontbijt in Pienza  
Afstand: 52 km 
Stijging: + 800m  
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Dag 4 Pienza – S.Quirico – Montalcino – Buonconvento – Murlo  
Na het ontbijt weer in het zadel wordt de vruchtbare vallei Val d’arbia met zijn goudgele 
graanvelden bezocht. Erg interessant is het centrum van S.Quirico d’Orcia met zijn 
pelgrimshospitaal S.Maria della Scala uit de XIIIe eeuw waar de pelgrims van de Via 
Francigena verzorgd werden en voor de nacht onderdak konden vinden. Met een kleine 
klim wordt Montalcino bereikt, waar het heerlijk slenteren is door de kleine steegjes en 
over de gezellige pleintjes waar je op een terrasje neer kunt strijken en genieten van een 
heerlijk glas Brunello di Montalcino. Het hotel ligt in het middeleeuwse Murlo.   
 
Overnachting met ontbijt in Murlo  
Afstand: 56 km 
Stijging: + 750m  
 

 
 
 
Dag 5 Murlo – Radi – Sovicille – Monteriggioni – Colle Val d‘Elsa 
Vandaag volgt de route voor een deel de Via Francigena (de Frankenweg), een 
pelgrimsroute die in 79 etappes loopt van Canterbury naar Rome daarbij ook Frankrijk en 
Zwitserland doorkruisend. Al van verre zie je de indrukwekkende stadsmuur van 
Monteriggioni, die 570m lang is, 14 torens en twee stadspoorten heeft. Wij raden aan om 
hier een pauze in te lassen om de overheerlijke lokale gerechten te proeven, zoals de 
verfrissende Panzanella, de Finocchiona e baccelli, de funghi (paddenstoelen) in gratella 
en l’agnello arrosto con piselli e patate alla ghiotta (geroosterd lamsvlees met erwten en 
aardappelen). Natuurlijk dit alles laat zich uitstekend combineren met een verrukkelijk 
glas Chianti. De tocht eindigt vandaag in Colle Val d’Elsa.  
 

Overnachting met ontbijt in Colle Val d’Elsa  
Afstand: 64 km 
Stijging: + 680m  
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Dag 6 Colle Val d’Elsa – Casole d’Elsa – Ulignano – Volterra 
Met heuvelop en heuvelaf fietsen wordt de etruskische stad Volterra bereikt. Uit de 
etruskische tijd getuigen nog de twee stadspoorten Porta all’Arco en Porta Diana en vele 
graftombes. De stad is ook bekend vanwege de alabasterproductie en er zijn dan ook vele 
handwerkplaatsen. In het centrum zijn er maar liefst vier musea te bezoeken: il Museo 
Etrusco, la Pinacoteca Civica, il Museo d'Arte Sacra en het l'Ecomuseo dell'Alabastro.  
 
Overnachting met ontbijt in Volterra  
Afstand: 47 km 
Stijging: + 1110m  
 

 
 
 
Dag 7 Volterra – Il Castagno – San Gimignano - Certaldo + transfer met de trein naar  
Siena 
Vandaag fiets je via de vallei Val d’Elsa naar San Gimignano, bekend als de middeleeuwse 

met stad met een toren silhouet. San Gimignano is economische gezien belangrijk 
geworden tijdens de middeleeuwen, omdat zij aan de drukke pelgrimsroute Via 
Francigena lag. Rondom San Gimignano wordt veel safferaan gekweekt en een ‘risotto al 
zafferano’ is dan ook een veel gegeten gerecht in deze streek. De route gaat verder naar 
Certaldo waar je met de fiets op de trein terug keert naar het nabijgelegen Siena, eindpunt 
van deze reis.  
 
Overnachting met ontbijt in Siena  
Afstand: 47 km 
Stijging: + 600m  
 



7 

 

 
 
 
Dag 8 Einde van de reis 

Na het ontbijt neem je afscheid van het postkaartenlandschap van deze reis. 
 
Hotels: 

Standard tour in *** en **** stars hotels 
Deluxe tour in *** and **** stars hotels 
 
Prijzen per persoon 2021:   
8 daagse tour: 

In tweepersoonskamer                        750,00 € 
In eenpersoonskamer       930,00 € 
Hoogseizoenstoeslag (17/04 - 04/09)          40,00 €  
Fietshuur (24 versnelling /1 fietstas)     135,00 € 
E-bike          250,00 € 
     
 
8 days deluxe tour: 

In tweepersoonskamer             850,00 € 
In eenpersoonskamer               1.095,00 € 
Hoogseizoenstoeslag (17/04 - 04/09)          45,00 €  
Fietshuur         135,00 € 
E-bike          250,00 € 
 
5 days standard tour: 

In tweepersoonskamer             465,00 € 
In eenpersoonskamer                  595,00 € 
Hoogseizoenstoeslag (17/04 - 04/09)          30,00 €  
Fietshuur         110,00 € 
E-bike          170,00 € 
   
 
5 dagen deluxe tour: 

In tweepersoonskamer             510,00 € 
In eenpersoonskamer                655,00 € 
Hoogseizoenstoeslag (17/04 - 04/09)          30,00 €  
Fietshuur         110,00 € 
E-bike          170,00 € 
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Inbegrepen in de reis: 

 Standard versie: overnachting in ***  en 1 x **** hotels 
       Deluxe versie: overnachting in **** hotels en 1 x *** hotel in superior kamer  
 Ontbijt 
 Bagagetransport  
 Road book met engelse routebeschrijving en kaarten  
 Telefonische assistentie  

 
 
Niet inbegrepen in de reis: 

 Treinkaartje Certaldo naar Siena (8 daagse tour- circa 7,00 €) 
 Lokale toeristenbelasting te betalen in de hotels 
 Alles wat niet vermeld is onder ‘inbegrepen in de prijs’ 

 
 
 

Hoe te bereiken: 

Start/Eind: Siena / Siena 
 
Vliegveld: Florence 
 
Komende vanuit Florence kun je de bus of de trein nemen. Eenmaal op de luchthaven 
geland, is er een shuttlebus (ca. 6 euro, 20-30 minuten) die net buiten de luchthaven 
vertrekt en naar het centraal station Santa Maria Novella gaat. Daar vertrekken zowel de 
bussen als treinen. 
 
Het busstation in Florence ligt vlakbij het centraal station in een zijstraat en verborgen in 
een gebouw. Het adres is: Via Santa Caterina da Siena, 7. 
 
Er zijn twee buslijnen voor Siena, Rapida en Ordinaria. De Rapida, lijn 131R, is een directe 
bus zonder haltes van Florence naar Siena en duurt ongeveer een uur en 15 minuten. De 
Ordinary, lijn 131O, stopt tijdens de reis in twee plaatsen en duurt anderhalf uur. De 
bussen hebben voldoende ruimte voor bagage. 

 
Vliegveld: Pisa  
 
De bus vertrekt rechtstreeks vanaf de luchthaven en de reis duurt ongeveer twee uur en 30 
minuten, waarbij je eerst naar Florence gaat en dan overstapt op de snelle bus van naar 
Siena. Er zijn dus 10 tot 12 ritten per dag. Raadpleeg deze link voor bijgewerkte 
dienstregelingen. 
 
 
De trein: vanaf de luchthaven van Pisa, kun je de PisaMover nemen, de shuttlebus naar 
het centraal station van Pisa. Deze vertrekt elke 10 minuten vanaf de luchthaven en de reis 
duurt 8 minuten. Er rijden ongeveer twee treinen per uur vanaf het Centraal Station. Je 
stapt over  in Empoli en in totaal duurt de reis een uur en 50 minuten. www.trenitalia.com  
  
 

https://www.aeroporto.firenze.it/en/
https://www.pisa-airport.com/en/
https://www.tiemmespa.it/
http://www.trenitalia.com/
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Nuttige Informatie 

Italie wikipedia 
Italy Travel Board 
Safe travelling to Italy 
Tuscany 
Tuscany tourism site 
Siena 
Weather in Tuscany 
Italiaanse autobanen 
Pienza 
   

 

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    

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Tuscany
https://m.visittuscany.com/en/
https://www.visittuscany.com/en/ideas/top-10-things-siena/
https://www.accuweather.com/en/it/florence/216189/weather-forecast/216189
http://www.autostrade.it/
https://www.toscanetips.nl/blog/pienza-bezoeken

