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Fietsen van de Dolomieten naar Venetië  
Een 8-daagse fietsreis 

 
Code tour: ITTREVEN01C 

 

 
 
Deze fietstocht neemt je mee van de Dolomieten naar Venetië, van de bergen naar de zee, 
langs vele bekende Italiaanse steden. Vanuit het noordoosten van de Dolomieten fiets je 
door de Val di Landro (Höhlenstein-vallei) en hebt een geweldig uitzicht op de beroemde 
Tre Cime (Drei Zinnen). Je verblijft in de Olympische stad Cortina d'Ampezzo, zowel in de 
zomer als in de winter een favoriete vakantiebestemming. De route volgt de oude ex 
spoorlijn van de Dolomieten naar Pieve di Cadore, de geboorteplaats van de schilder 
Titiaan. Je fietst door de vallei, die beroemd is om zijn heerlijke ijs en je bereikt Ponte nelle 
Alpi ('Brug van de Alpen'). 
De volgende overnachtingsplaats is Belluno, in de regio Veneto, aan de voet van de 
Dolomieten. De kathedraal van San Martino domineert het centrale plein met zijn 
paleizen. Proef de “pastin”, een mengsel van varkensvlees en rundvlees, meestal 
geserveerd met de polenta. De route gaat verder door idyllische landschappen met 
typische kleine Italiaanse dorpjes. Bassano del Grappa, zoals de naam al aangeeft, is de 
geboorteplaats van grappa. Het Poli Grappa-museum vertelt je de interessante 
geschiedenis en hier kun je enkele van de uitstekende grappa's proeven. De houten brug 
van Belluno is gemaakt door de bekende 16e eeuwse architect Palladio. Nu begint het 
landschap vlakker te worden. Je fietst door het gebied van de villa's van Palladio, zoals de 
prachtige Villa di Maser. Na een kort bezoek aan de stad Asolo gaat het verder naar 
Treviso, de stad met vele kleine straatjes, pleintjes, gekleurde huizen langs de grachten en 
het uitnodigende plein Piazza dei Signori, waar de oude stadspaleizen te vinden zijn. 
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Langs de rivier de Sile fietsend, bereik je uiteindelijk Mestre / Venetië, een van de meest 
bezochte steden in Italië. In het romantische Venetië is zoveel te zien en te beleven dat het 
een extra overnachting waard is. 
 

 
 
Hoogtepunten van de route  

 Het fietspad langs de ex-spoorlijn van de Dolomieten. 
 De Dolomieten met een fantastisch uitzicht op de 'Tre Cime' (Drei Zinnen) 
 De meren Dobbiaco (Toblach) en Landro 
 Cortina d'Ampezzo 
 Pieve di Cadore, de geboorteplaats van de schilder Titiaan 
 Belluno 
 Feltre  
 Bassano del Grappa 
 Asolo en Treviso 
 Het onvergetelijke Venetië 
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Niveau: 2,5 
De eerste 2 dagen volgt u voornamelijk het fietspad van de Dolomietenspoorlijn.  
Vanaf de derde dag is het terrein heuvelachtig met klimmen en dalen. De route volgt  
rustige landwegen en fietspaden tot op de laatste dag wanneer het terrein vlak wordt. 
Voor fietsers met ervaring en goede lichamelijke conditie. De tour is niet geschikt voor 
kinderen onder 14 jaar.  
Dagelijkse afstanden tussen 30 km en 75 km 
Totale km. 300-305km 
  
Periode:  
Aankomst iedere woensdag en zaterdag van 01/05/2019 tot 01/10/2021. Bij een boeking 
van minimum van 5 personen kan op verzoek om een andere startdag gevraagd worden. 
Hoogseizoen loopt van 19/06 tot 12/09/ 2021 (inclusief) 
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Deelnemers: Vanaf twee personen (alleen reizenden op verzoek) 
 
Programma in het kort 
Dag 1 aankomst in Hochpustertal 
Dag 2 Hochpustertal - Cortina d'Ampezzo (30-35 km) 
Dag 3 Cortina d'Ampezzo– Belluno (75 km) 
Dag 4 Belluno - Feltre   (40 km) 
Dag 5 Feltre - Bassano del Grappa (55 km) 
Dag 6 Bassano del Grappa – Treviso (55 km) 
Dag 7 Treviso - Venice Mainland/Mestre (45 km) 
Dag 8 Einde reis 
 
 
Programma dag per dag   
 
Dag 1 Aankomst in Hochpustertal: Dobbiaco (Toblach) / Villabassa (Niederdorf)  
Aankomst in het hotel in de Hoge Pusteria-vallei. Een openbare onbewaakte parkeerplaats 
ligt vlakbij het hotel. Aan het einde van de dag overhandiging van de fietsen, indien 
gehuurd,  en toerdocumenten 
 
Dag 2 Hochpustertal - Cortina d'Ampezzo 
De route begint met het fietspad door de Val di Landro (Höhlenstein Valley), langs het 
Meer van Dobbiaco (Toblach) en de oorlogsbegraafplaats. In dit gebied was een belangrijk 
front gedurende de Eerste wereldoorlog. Fietsend langs het meer van Landro zie je de 
bekende bergtoppen “Tre Cime" (Drei Zinnen), een ware legende voor de alpinisten; het 
fietspad stijgt wat in de buurt van de grens tussen Veneto en Trentino, daar waar je de 
provincie van Belluno binnenkomt. In de vallei van Ampezzo ligt Cortina, het luxe 
vakantieoord waar veel vertier is in de 'Corso Italia', de bekende winkelstraat van het 
plaatsje met zijn exclusieve winkels, barretjes, uitstekende restaurants en luxe hotels. 
Afstand: circa 30-35 km  
Niveauverschillend: +400m -300m 
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Dag 3 Cortina d'Ampezzo– Belluno  
Vandaag volgt de route, voornamelijk licht dalend, de ex-spoorlijn met aan de linkerzijde 
de Sorapis-berg en rechts de bergtoppen "Cinque Torri" (Fünf Türme). Na San Vito buigt 
hij af naar het zuiden en gaat door Boite-vallei richting Pieve/Calalzo di Cadore. Je fietst 
verder over het nieuwe fietspad tot Longarone, dat geheel nieuw opgebouwd is na de 
tragische gebeurtenis in 1963 toen een aardverschuiving van de Monte Toc in het 
stuwmeer terecht kwam en het water over de dam de vallei in liet stromen. Longarone 
werd geheel verwoest. Weer verder door een heuvelachtig landschap tot het plaatsje 
Belluno.  
Afstand: circa 75 km  
Niveauverschillen: +30m -800m 
 
 

 
 
Dag 4  Belluno - Feltre   
Na het ontbijt verlaat je Belluno, de kleine provinciehoofdstad. Vanaf hier gaat de tour 
verder door met bomen omzoomde lanen en heuvelachtige landschappen met 
verbluffende uitzichten. Je doorkruist kleine en karakteristieke bergdorpjes. In het 
noorden heb je een mooi uitzicht over het zuidelijke deel van de Dolomieten. De fietstocht 
van vandaag eindigt in Feltre 
Afstand: circa 40 km  
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Dag 5 Feltre - Bassano del Grappa  
Vlak na Feltre passeert de route eerst het Corlo-meer en daalt dan af de vallei van de rivier 
de Brenta in. Daar waar de Brenta in de vlakte aangekomen is, ligt de stad Bassano del 
Grappa, die zijn naam dankt aan de berg Grappa. Hier kan de liefhebber de uitstekende 
grappa's proeven, die in de distilleerderijen van de stad gemaakt worden. De stad heeft 
vele bezienswaardigheden om te bezoeken, zoals de San Francesco, het "Museo Civico" 
(stadsmuseum) of het mooie plein 'Piazza della Libertà'.  
Afstand: 55 km  
 

  
Dag 6 Bassano del Grappa - Treviso  
Bij het verlaten van de Dolomieten Alpen kom je af en toe een villa tegen die ontworpen is 
door de bekende architect Palladio. Het leuke stadje Asolo is ideaal om uit te rusten 
voordat je verder gaat over de vlakte naar de stad Treviso, bekend om zijn kanalen. 
Treviso is ook een centrum van Italiaanse mode en langs de grachten zijn veel prachtige 
huizen en winkels te bewonderen. 
Afstand: 55 km  
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Dag 7 Treviso - Venice vasteland/Mestre  
De rivier de Sile volgend, fietst je in de richting van de Adriatische Zee richting Venetië 
(vasteland / Quarto D'Altino), vanwaar u gemakkelijk met de bus of met de trein de 
indrukwekkende lagunestad kan bezoeken. Venetië wordt vaak 'La Serenissima' 
genoemd, naar de Venetiaanse naam van de voormalige republiek  
Afstand: 45 km  
 

 
 
Dag 8 Einde reis na het ontbijt  
Het is natuurlijk mogelijk om extra nachten te boeken om Venetië te bezoeken   
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Hotels: *** en **** sterren hotels 
 
 
Prijzen per person: 

  

In tweepersoonskamer aankomst 01/05/2021 of 
02/10/2021 

€ 595,00 

Tweepersoonskamer op overage data € 695,00 

Toeslag eenpersoonskamer  € 169,00 

Toeslag hoogseizoen (19/06-12/09 incl.) € 80,00 p.p. 

Fietshuur 
Topmodelfiets 
Ebike  
Gps huur 

€ 79,00 
€ 119,00 
€ 169,00 
€ 25,00 

Extra nacht op het vasteland (Venetië )  
p.p.p.n. in tweepersoonskamer 
Toeslag eenpersoonskamer  

 
69,00 
23,00 

 
 
Inbegrepen in de reis: 

 7 nachten met ontbijt in hotels: 3***en **** categorie  
 Tour informatie 
 Bagagetransport van hotel naar hotel  
 Routeboek in Engels, Italiaans of Duits  
 Gedetalleerde reisdocumenten (kaarten, toeristische info, telefoonnnummerd)  
 Telefonische assistentie   

 
 

Niet inbegrepen in de reis: 

 Toeristenbelasting, die in het hotel afgerekend moet worden 

 Alles wat niet vermeld wordt onder ‘Inbegrepen in de reis, 
 
 
Hoe het startpunt te bereiken: 
Start / Einde Dobbiaco (Toblach) of Villabassa (Niederdorf) / Mestre-Venezia  
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Per auto:  
Brennero snelweg (A22) Bressanone/Brixen – neem de afrit Brixen/Pustertal. Dan 
doorkruis je de Valle Pusteria/Pustertal  (SS49) en bereikt Dobbiaco (Toblach) of 
Villabassa (Niederdorf). 

Of 

Je volgt de Felbertauernstrasse naar Lienz in Oost-Tirol (Oostenrijk) en dan na Italie 
binnengereden te zijn doorkruis je de Valle Pusteria tot Dobbiaco of Villabassa 

Parking facilities: free unattended parking for the duration of the walking tour at a nearby 
public parking area. 

Per trein:  
Verona-Bolzano-Fortezza. In Fortezza neem je de trein naar Val Pusteria / Dobbiaco.  
Of 
Neem de trein vanaf Innsbrück over de Brennero tot Franzensfeste (Fortezza). Hier 
verwisselen van trein naar de Pusteria vallei (Pustertal)- Lienz en uitstappen in Dobbiaco 
of Villabassa 
 
Treintijden op: 
www.deutschebahn.de 
www.oebb.at  
www.trenitalia.com  

Per vliegtuig: Low cost vluchten zijn erop Innsbruck vliegveld, Sant Angelo – Antonio 
Canova, het vliegveld van Treviso en Marco Polo vliegveld van of Mestre/Venetië 
(Venezia). Op verzoek kan ere en transfer geboekt worden (prijs op verzoek).  

Transfer Venetie-Dobbiaco: iedere woensdag en zaterdag  per shuttle bus van Mestre  naar 
Dobbiaco. Prijs € 65,00 p.p. (ininbegrepen de fietsen- reservatie tijdens de boeking) 
Alternatief is de Corina Express met dagelijks vertrek van Mestre Station anen Venetie 
vliegveld naar Cortina d’Ampezzo en/of Dobbiaco (prijs circa 23,00 p.p. te boeken vooraf 
op www.cortinaexpress.it 
 
Nuttige informatie: 
Italiaanse snelweg      
Weer in de dolomieten     
Italie wikipedia 
Italy Travel Board 
Safe travelling to Italy 
National Park d’Ampezzo    
National Park Fanes-Senes-Braies   
National Park of Dolomites of Sesto 
Dobbiaco 
Dolomites 
Venice 

http://www.deutschebahn.de/
http://www.oebb.at/
http://www.trenitalia.com/
http://www.cortinaexpress.it/
http://www.autostrade.it/
http://www.dolomitimeteo.com/
http://www.dolomitiparco.com/english/
http://www.provincia.bz.it/natura/2803/index_e.asp
http://www.provincia.bz.it/natura/2803/parchi/sesto/
http://www.val-pusteria.net/it/paese-popolazione/alta-pusteria/dobbiaco.html
http://www.dolomiti.org/dengl/welcome.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Venice
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Venice   
Belluno 
Bassano del Grappa 
Treviso 
 

     

 

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://www.veneziaunica.it/en/content/visit-venice-0
http://www.italythisway.com/places/belluno.php
http://www.italyheaven.co.uk/veneto/bassano-del-grappa.html
http://www.visittreviso.it/index.php/en/

