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Een racefiets tour van de Dolomieten naar Venetië  

Een 8 daagse reis  
 
Code tour: ITTREVEN02C 

 
 

 
 
Vanuit het noordoosten van de Dolomieten fiets je naar Venetië aan de Adriatische Zee. 
Het is een tocht die ideaal is voor wielrenners, omdat je over bekende bergpassen gaat. De 
tocht start in Dobbiaco (Toblach) of Villabassa (Niederdorf), beiden lieflijke bergdorpjes 
die het beste van de Dolomieten bieden: kristalheldere meren, bergweiden en de hoge 
bergtoppen van de Dolomieten als achtergron. Enkele hoogtepunten van deze tour zijn het 
meer van Misurina, de "Drei Zinnen" (Tre Cime di Lavaredo) en de Olympische stad 
Cortina d'Ampezzo, ook de parel van de Dolomieten genoemd. De rit gaat naar Bassano 
del Grappa, genoemd naar de berg Grappa, die ook zijn naam gaf aan het bekendste en 
het meest gedronken Italiaanse distillaat. In het Poli museum wordt van alles verteld over 
de geschiedenis en kunnen verschillende soorten grappa’s geproefd worden. Nu begint 
het traject vlakker te worden en worden de niveauverschillen minder. 
Na een korte omweg wordt Asolo aangedaan, de stad met honderd verschillende 
horizonten. Dan fiets je langs de wijnroute van Valdobbiandene naar Vittorio Veneto. 
Idyllische Italiaanse landschappen met typisch schilderachtige dorpjes brengen je naar 
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Treviso, dat ook wel het kleine Venetië genoemd wordt vanwege de vele grachten. De 
rivier de Sile volgende bereik je uiteindelijk de Adriatische kust en vanuit Jesolo gaat het 
verder naar de eindbestemming Mestre / Venetië.  

 
 
Periode:  

Aankomst iedere woensdag en zaterdag van 13/05/2023 tot 30/09/2023. 
Niet mogelijk vanaf 11/08/2023 tot 18/08/2023. 
Bij een boeking van minimum van 5 personen kan op verzoek om een andere startdag 

gevraagd worden.  
 
 
Deelnemers: vanaf twee personen (alleenreizende op verzoek) 
 

Niveau 4: Dit is een sportieve racefietstoer voor racefietsers met een goede lichamelijke 
conditie om de tochten te kunnen maken van 65 tot 110km per dag met steile en langere 
hellingen en beduidende hoogteverschillen. Tochten gaan door berglandschap en over de 
laagvlakte van Venetië.  
Totale afstand: vanaf 475 km tot 575 km  
 
Hoogtepunten van de route 

 De Dolomieten met de fantastische uitzichten op bergtoppen als de ‘Tre Cime’ 
(Drei Zinnen / Three Peaks )  

 Het meer van Dobbiaco (Toblach) en het Landro-meer 
 De Cristallo en Tofane berggroepen 
 Cortina d'Ampezzo, ook wel de parel van de Dolomieten genoemd 
 Pieve di Cadore, de geboorte plaats van de schilder Titiaan 
 De steden Belluno, Feltre, Bassano del Grappa en Asolo 
 Valdobbiadene en de wijnroute  
 Treviso en de lagunestad  Venice 
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Programma in het kort: 
Dag 1 Aankomst in Niederdorf of Toblach 
Dag 2 Niederdorf of Toblach – Cortina d’Ampezzo (80 – 90 km) 
Dag 3 Cortina d’Ampezzo – Belluno (95 km) 
Dag 4 Belluno – Feltre (105 km) 
Dag 5 Feltre – Bassano del Grappa (65 km) 
Dag 6 Bassano del Grappa – Treviso (110 km) 
Dag 7 Treviso – Venetië/Mestre (40-110 km) 
Dag 8 Einde van de reis 
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Dagelijkse programma   
 

Dag 1 Aankomst in the Alta Val Pusteria Dobbiaco (Toblach) / Villabassa (Niederdorf) 
Individuele aankomst in het hotel de de Alta Pusteria vallei. Een gratis openbare 
parkeerplaats is beschikbaar vlakbij het hotel         
 
Overnachting met ontbijt in Dobbiaco (Toblach) / Villabassa (Niederdorf) 
 
Dag 2 Hochpustertal – Cortina d’Ampezzo  
Van Dobbiaco (Toblach) / Villabassa (Niederdorf) gaat de route door de Val di Sesto ( 
Sexten), een zijvallei van de Pustertal in het hart van de Dolomieten.  De route gaat over 
de Passo Monte Croce (Kreuzberg pas) en je fietst de provincie van Belluno binnen. 
Voordat u in uw overnachtingsplaats Cortina d’Ampezzo aankomt, moeten er eerst nog 
twee bergpassen overwonnen worden: Passo Sant’ antonio en Passo Tre Croci). 
 
Overnachting met ontbijt in Cortina d’Ampezzo 
Afstand: circa 80 km  
Klim: + 1650 m  
 
of 
 
Afstand: circa 90 km  
Klim: + 1250 m  
 

 
 
Dag 3 Cortina d’Ampezzo – Belluno 
Je verlaat Cortina d’Ampezzo met links de top van de Tofane en rechts de vijf torens 
toppen (Cinque torri). De route gaat richting Passo Giau. De Dolomieten blijven je 
vergezellen tot de Selva di Cadore en dan verder tot de kleine provinciehoofdstad Belluno. 
Ook vandaag worden bekende bergpassen gecombineerd met unieke bergzichten.  
 
Overnachting met ontbijt in Belluno 
Afstand: circa 95 km  

Klim: + 1600 m  
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Dag 4 Belluno – Feltre 
De route van vandaag volgt eerst door de vallei bekend vanwege zijn heerlijke ijs en dan 
door het bekende prosecco-gebied van Valdobbiadene voordat Feltre bereikt wordt. Maar 
eerst wacht nog op je de bergpas Passo San Boldo.  
 
Overnachting met ontbijt in Feltre 
Afstand: circa 105 km  
Klim: + 1300 m  
 

       
 
Dag 5 Feltre – Bassano del Grappa 
Vandaag worden de bergen verlaten en fiets je het gebied van de bekende villa’s van 
Palladio binnen, maar voordat deze laagvlakte bereikt wordt moet je eerst nog de berg 
‘Monte Grappa’ over. Tijdens de I WO was dit één van de vele slagvelden tussen 
Oostenrijk /Hongarije en Italië. In Bassano del Grappa kun je van een welverdiende 
grappa genieten, die in de vele distilleerderijen van de stad gemaakt worden. De stad 
heeft vele bezienswaardigheden om te bezoeken, zoals de San Francesco-kerk, het "Museo 
Civico" (stadsmuseum) of het mooie plein 'Piazza della Libertà'.  
            
Overnachting met ontbijt in Bassano del Grappa 
Afstand: circa 65 km  
Klim: + 1500 m  
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Dag 6 Bassano del Grappa – Treviso 
Het is leuk om een pauze in Asolo in te lassen, behorende tot één van de mooiere ‘borghi’  
van Italië. Via een mooie route fiets je naar Valdobbiadene. Deze wijnroute passeert 
Vittorio Veneto en daarna Conegliano. Je overnacht in Treviso, bekend vanwege zijn vele 
stadskanalen. Treviso is een modecentrum en hier bevindt zich dan ook het hoofdkantoor 
van Benetton. Langs de kanalen zijn  er vele mooie gekleurde en soms wonderlijke huizen 
en winkels te zien.    
 
Overnachting met ontbijt in Treviso 
Afstand: circa 110 km  
Klim: + 600 m  
 

 
 
Dag 7 Treviso – Mestre (Venice) 
Fietsend langs de Sile, bereik je de Adriatische zee en vervolgt de route naar ‘La 
Serenissima’. Je overnacht op het vasteland vanwaar Venetië, gemakkelijk en vlug per 
trein of bus te bezoeken is.  
 
Optie 1: 
Overnachting met ontbijt in Mestre 
Afstand: circa 110 km  
Klim: + 100 m  
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Optie 2: 
Overnachting met ontbijt in Mestre 
Afstand: circa 40 km  

Klim: + 100 m  
          

 
 
Dag 8 Einde van de reis na het ontbijt 
Het is mogelijk om extra nachten te boeken om Venetië te bezoeken 
 
 
 
Hotels:  

*** of **** sterren hotels 
 
 

Prijzen p.p. 2022  

In tweepersoonskamer aankomst 13/05/2023 en 30/09/2023 € 719 

In tweepersoonskamer van 17/05/2023 tot 16/06/2023 en van 
16/09/2023 tot 29/09/2023 

€ 819 

In tweepersoonskamer van 17/06/2023 en 15/09/2023 € 879 

Toeslag eenpersoonskamer  € 209 

  

Racefietshuur € 294 

Extra nacht in Mestre (Venetië)  
p.p.p.n. in tweepersoonskamer 
toeslag eenpersoonskamer  

 
89 
29 

 
Inbegrepen in de reis: 

 Overnachting met ontbijt   
 Tourinformatie 
 Bagagetransport van hotel naar hotel  
 Routebeschrijvingen (in Engels, Italiaans of Duits) 
 Navigatie App 
 Kaarten, gpx tracks 
 Telefonische assistentie 

 
In de reis is niet inbegrepen: 

 Locale toeristenbelasting, die direct in de hotels afgerekend moet worden 

 Lunch en diner 
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 Huurfietsen en reisverzekering die we ten zeerste aanraden 

 Alles wat niet vermeld wordt onder “inbegrepen in de reis” 
 
Racefietsen huur (op verzoek – beperkte beschikbaarheid) 
 

     

 

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    

 
 
 
 

 
 
 


