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Weekend fietsen tussen Milaan en Pavia  
Een culturele ervaring vol charme, een korte recreatieve fietstocht in 
Lombardije. 
 

Code tour: ITLOM03C 

 
  

 

 
 
Deze korte fietstocht is een buitengewone, fascinerend klassieker, die begint in Milaan met 
zijn indrukwekkende domkerk om daarna het mooie Pavia te bereiken en vervolgens weer 
terug te keren naar de stad van de mode. De route begint bij het kunstmatig waterbassin 
Darsena vlakbij Porta Ticinese in Milaan en volgt grotendeels de twee belangrijkste 
kanalen van de Lombardische hoofdstad. Deze eerste dag slingert de route door een 
rivierenlandschap en volgt het kanaal Naviglio Grande. Hoogtepunten van deze tocht zijn 
Abbiategrasso, het klooster 12e eeuwse Cisterciënzer klooster in Morimondo en natuurlijk 
Pavia. De volgende dag maakt u vanuit Pavia u een rondrit door het gebied van de Po en 
de laatste dag fietst u langs de Naviglio Pavese weer terug naar Milaan.  
Historisch gezien wordt Milaan gekenmerkt door de aanwezigheid van 3 kanalen die het 
in het verleden tot de hoofdstad van wateruitwisselingen in Noord-Italië hebben gemaakt. 
Recent zijn op de oevers van deze kanalen fietsroutes aangelegd, waarmee u de stad veilig 
kunt verlaten door deze eeuwenoude waterwegen te volgen. Karakteristiek zijn de 
hydraulische sluizen die in het verleden het vervoer van goederen mogelijk maakte. 
Dankzij een mechanisme bestaande uit 12 bekkens konden boten afkomstig van de Po het 
56m hoogteverschil overwinnen tussen de rivier en het waterbassin van de haven ‘Porta 
Ticinese’ in Milaan. Deze sluizen werden geperfectioneerd door de geniale Leonardo Da 
Vinci, die ze manoeuvreerbaar maakte door één man in plaats van de vijf die tot dan toe 
nodig waren. Hierdoor werd de tijd die de boten nodig hadden om de sluizen door te 
komen, aanzienlijk werd versneld.  
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Bijna aan het einde van deze eerste fietsrit, bereikt u het plein met de majestueuze gevel 
van Certosa di Pavia, het cisterciënzer klooster en het veel bezochte heiligdom van de 
Heilige Maagd Maria. Dit fantastische kloostercomplex, één van de belangrijkste 

monumenten van de Italiaanse Renaissance, werd in 1393 in opdracht van Gian Galeazzo 
Visconti gebouwd om de macht van de hertogen van Milaan te bejubelen. Het werd de 
grafkerk van Milanese dynastie en u kunt er onder andere de grafsteen van Ludovico il 
Moro en Beatrice D'Este bewonderen. Van bijzonder belang zijn de fresco's en het kleine 
kloosterhof.  
Pavia, de oude hoofdstad van het Lombardische koninkrijk, heeft één van de oudste 
universiteiten van Italië. Het is een stad vol historische monumenten, sommige goed 
verborgen, zoals in de ondergrondse markt. De overheersing van de Visconti is ook hier 
duidelijk zichtbaar in het majestueuze kasteel van de familie. Deze fietsvakantie is een 
perfect lang weekend ondergedompeld in geschiedenis, cultuur, spiritualiteit, lekker eten 
en goede wijnen.  
 

 
 
 
Programma in het kort (5 dagen / 4 nachten): 

Dag 1 aankomst in Milaan 
Dag 2 Milaan, Abbiategrasso, abdij Morimondo, Pavia (56 km) 
Dag 3 Rondrit in het Po-gebied (35 km) 
Dag 4 Pavia, Klooster Certosa di Pavia en Milaan (32 km) 
Dag 5 Einde reis 
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Programma in het kort (4 dagen / 3 nachten): 

Dag 1 aankomst in Milaan 
Dag 2 Milaan, Abbiategrasso, abdij Morimondo, Pavia (56 km) 
Dag 3 Pavia, Klooster Certosa di Pavia en Milaan (32 km) 
Dag 4 Einde reis 
 

Startdagen: dagelijks van april tot oktober 2021 
 

Deelnemers: minimum twee personen.  
 

Niveau 1/2: eenvoudig 
Een eenvoudige route, geschikt ook voor fietsers met weinig ervaring en families met 
kinderen die gewend zijn om ook langere afstanden te fietsen. De route is vlak en 
grotendeels volgt u fietspaden of rustige landwegen. Grotendeels asfaltwegen / 
fietspaden met enkele stukken over gravelwegen. 
Fietspaden: circa 70% 
Dagelijkse kilometers: min. 32 km – max. 56 km 
Totale kilometers: 123km  

 

 
 
Programma dag per dag 
                
Dag 1: Aankomst in Milaan 

Individuele aankomst in uw hotel en briefing: overhandiging van de routebeschrijvingen 
en de fietsen indien gehuurd. Milaan is de hoofdstad van Lombardije, een stad die altijd 
verbaast over de vele emoties die het oproept, een gecultiveerde, moderne, levendige stad 
vol artistieke monumenten, musea en ook een moderne winkelstad. De Duomo, met de 
heldere marmeren gevel en laatgotische architectuur, is het symbolische monument van 
deze metropool in Noord-Italië. 
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Overnachting met ontbijt in Milano. 
 
Dag 2: Milaan – Abbiategrasso -Pavia  

De route begint in Milaan, langs het laatste deel van de Naviglio Grande, het oudste 
kanaal van het Milanese kanalisatiesysteem. Onderweg kunt u de navigatiesluizen, 
uitzonderlijke waterbouwkundige werken bewonderen. In Abbiategrasso mag een bezoek 
aan het klooster Convento dell’Annunciata natuurlijk niet ontbreken. Met een kleine 
omweg naar het stadscentrum kunt u het kasteel en de pittoreske steegjes van de oude 
stad bezoeken. De route gaat verder naar het zuiden langs het Bereguardo Naviglio-
fietspad, waar u de historische Ponte di Barche kunt bewonderen. De cisterciënzerabdij 
van Morimondo zou de ideale plek kunnen zijn voor een pauze voordat u de stad Pavia 
bereikt, waar het laatste stuk van de Ticino stroomt voordat de rivier met de Po 
samenvloeit.  
 
Overnachting met ontbijt in Pavia.  
Afstand: 56 km 
Niveauverschillen: + 120m -165m 
 

 
 

 
 
Dag 3: Pavia en omgeving  
Vandaag kunt u de stad Pavia bezoeken met zijn middeleeuwse straatjes, de imposante 

kathedraal en het Visconteo-kasteel. Pavia is echt een stad op menselijke schaal die straatje 
per straatje langzaam ontdekt moet worden. Dankzij een fietspad is het mogelijk om de 
PO-rivier te bereiken, de langste rivier van Italië die praktisch heel Noord-Italië doorkruist 
van Piemonte tot de Adriatische Zee. Uiteraard fietst u maar een kort stukje langs de Po, 
maar zeker een erg suggestief stuk. Dan keert de route weer terug naar Pavia.  
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Overnachting met ontbijt in Pavia.  
Afstand: 35 km 

Niveauverschillen: +95m -120m  
 

 
 

Dag 4: Pavia-Milaan  
Vandaag een korte rit dus u heeft nog tijd om het centrum van Pavia te bezoeken of om 
meteen met de rit te beginnen om tijd te besteden aan Milaan, het eindpunt van vandaag.  
Het fietspad begint vrijwel meteen en volgt door de "Via Verde della Battaglia", een mooi 
voorbeeld van een perfect aangelegde groene gordel die het monumentale Certosa di 
Pavia, een heiligdom en klooster van zeldzame schoonheid, verbindt met het 
stadscentrum. Na uw bezoek weer in het zadel volgt u het kanaal Naviglio Pavese om 
weer terug te keren naar Milaan.  
 
Overnachting met ontbijt in Milaan.  
Afstand: 32 km 
Niveauverschillen: + 70m – 40m  
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Dag 5 Einde van de reis  

Na het ontbijt eindigt de reis door de landelijke omgeving van Milaan, Het is mogelijk om 
uw verblijf te verlengen in deze wereldstad.  
 
Hotels: Hotel *** superior of ****  
 
Fietsen:  
hybride fietsen uitgerust met een fietstas, reparatie kit. Op verzoek zijn er ook e-bike 
kinderfietsen, aanhangfietsen en kinderzitjes beschikbaar.  
 
Prijzen 2021 per persoon (4 dagen / 3 nachten):  

In een tweepersoonskamer € 299,00 
Hoogseizoenstoeslag (mei, juni, september) € 35,00 
Hybride fietsen € 50,00 
E-bike € 105,00 
Rondrit op de fiets met gids door Milaan € 29,00 (2,5 ore) 
 
Prijzen 2021 per persoon (5 dagen / 4 nachten):  

In een tweepersoonskamer € 375,00 
Hoogseizoenstoeslag (mei, juni, september) € 50,00 
Hybride fietsen € 65,00 
E-bike € 125,00 
Rondrit op de fiets met gids door Milaan € 29,00 (2,5 ore) 
 
Prijzen op verzoek: 
Een- of drie-, vierpersoonskamers 
Halfpension 
Bezoek aan het Laatste Avondmaal van Leonardo da Vinci 
 
 
Inbegrepen in de prijs 

 3 o 4 overnachtingen met ontbijt 
 Bagagetransport 
 Routebeschrijvingen, kaarten en toeristische tips 
 Hulplijn 
 App met Gps tracks offline. U krijgt een code om de kaarten en route te 

downloaden op uw telefoon (IPhone of Android) 
 
Niet in de prijs inbegrepen 

 De heen- en terugreis naar en van Milaan 

 Transfer van/naar het vliegveld van Milaan 

 Lunch en diner 

  toeristenbelastingen (te betalen in het hotel) 

 Alles wat niet vermeld is onder ‘Inbegrepen in de prijs’  
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Hoe startpunt te bereiken: 

Begin/Einde reis: Milaan/Milaan 
 
Per trein: Milaan heeft een station. Zie informatie treintijden op  www.trenitalia.com 
Per vliegtuig: Milaan heeft drie vliegvelden: Linate (in de stad), Malpensa (45 km) e Orio 
al Serio (45 km). 
Alle drie zijn gemakkelijk bereikbaar met de bus vanaf het centraalstation. Het vliegveld 
van Malpensa heeft ook een treinverbinding vanaf Milano Cadorna met de shuttle  
Malpensa Express. 
Voor informatie hoe zich te verplaatsen met het openbaarvervoer www.atm.it. 

 
Nuttige informatie 

Italy wikipedia   
Italy Travel Board    
Safe travelling to Italy  
Lombardije wikipedia 
Virtual tour Lombardije  
Milaan      

Pavia     
I navigli (kanalen)     
Klimaat van Milaan    

 

     

 

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    
   

http://www.trenitalia.com/
https://www.milanolinate-airport.com/en/
https://www.milanomalpensa-airport.com/en/
https://www.milanbergamoairport.it/en/
https://www.milanbergamoairport.it/en/
http://www.atm.it/
https://en.wikipedia.org/wiki/Italy
file:///C:/Users/user/Documents/Lavori/web/2020%20eco/TESTI/ITALIA/Abruzzo/Italy%20Travel%20Board
https://www.gov.uk/foreign-travel-advice/italy
https://nl.wikipedia.org/wiki/Lombardije
https://www.in-lombardia.it/en
https://www.in-lombardia.it/en/tourism-in-lombardy/tourism-milan
https://nl.wikipedia.org/wiki/Pavia_(stad)
http://www.naviglilombardi.it/en/i-navigli/
https://nl.climate-data.org/europa/italie/lombardy/milaan-1094/

