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Toscane, een racefietstour van Florence naar Siena  

Een 7-daagse fietstocht door de Chianti   
 
Code tour: ITTOS03C 

 
 
 

 

 
 
Deze reis is een racefietsavontuur door één van de beroemdste Italiaanse regio's, Toscane. 
Dit prachtige land staat bekend om zijn wijnen, zijn kunststeden en het warme welkom 
van de inwoners: een winnende ervaring van emoties, geuren en tradities die perfect 
gecombineerd zijn en klaar om ontdekt te worden op de fiets. Het is een tour die twee van 
de beroemdste pleinen van Italië verenigt: Piazza della Signoria in Florence en Piazza del 
Campo in Siena. Na een Grand Fondo-rondrit in de omgeving van Florence, de 
verbazingwekkende stad van Leonardo, Giotto, Dante en Brunelleschi, brengt de route je 
het Chianti-gebied binnen om te genieten van de met wijngaarden bedekte heuvels en 
gevarieerde en gekleurde landschappen. Fietsend langs de "wijnroute" van deze beroemde 
Chianti-wijnen, zijn er genoeg mogelijkheden om deze bijzondere wijnen te proeven in de 
talrijke lokale wijnkelders of direct bij de wijnboer. Ontdek de onverharde wegen van de 
beroemde Eroica-race, een jaarlijks terugkerend evenement voor vintage racefietsen, en 
neem de tijd om pittoreske stadjes zoals Radda in Chianti, Gaiole en Castellina in Chianti 
te bezoeken. De komende dagen verblijf je in een andere prachtige kunststad, Siena, 
beroemd om het jaarlijkse paardenrace-event, de Palio. Met enkele rondritten ontdek je de 
heuvelachtige omgeving van de stad en ben je in het hart van Toscane. Een mooie rit gaat 
naar San Gimignano, de stad van de vele stadstorens en een tweede route duikt in een 
ander goddelijk wijngebied met het karakteristieke wijnstadje, Montalcino. Proef de 
wijnen in een van de vele wijnbars en restaurantjes gecombineerd met een lekkere pici- 
pasta, lokale pecorino-kaas, een Fiorentina steak of een heerlijke bonensoep. Al met al een 
perfect recept voor een onvergetelijk vakantie in Italië.  
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Periode: Dagelijks het gehele jaar door op verzoek. Let op tijdens de Palio van Siena wordt 
is het moeilijk om beschikbaarheid te vinden en de hotels vragen een toeslag  
 

Deelnemers: minimum 2 personen 
 
Niveau 4: Een route door een typisch heuvelachtig landschap. Soms zijn er steile hellingen 
maar niet lang. Hoe dan ook aan het einde van de dag is er een betekenisvol 
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nieveauverschil afgelegd. Voor een groot deel wordt er over geasfalteerde landwegen 
gefietst, maar zo nu en dan zijn er de typisch goede Toscaanse gravelwegen. Dagelijkse 
afstanden tussen 82 km en 113 km. Een reis voor ervaren racefietsers met een goede 
lichamelijke conditie.    
 
Totale km: 493 km 
 
Programma in het kort: 

Dag 1: Individuele aankomst in Florence 
Dag 2: Florence - Gran Fondo rondrit (113 km) 
Dag 3: Florence - Radda-Gaiole in Chianti – Siena  (82 km) 
Dag 4: Siena – Gallo Nero rondrit  (96 km) 
Dag 5: Siena – Montalcino rondrit  (107 km) 
Dag 6: Siena - San Gimignano rondrit (95 km) 
Dag 7: Einde reis 
 
 

 
 
 
Programma dag per dag 
 
Dag 1: aankomst in Florence 

Magisch en charmant Florence, er zijn niet genoeg woorden om deze kunststad te 
beschrijven. Er is zo overweldigend veel te zien, dat je wat extra dagen zou moeten nemen 
om van de stad in al zijn aspecten te kunnen genieten, rond te wandelen en het hart van de 
stad te voelen kloppen, alle wereldberoemde monumenten, musea te zien of gewoon 
lekker op een terras te zitten met een cappuccino, een vers biertje of Chianti-wijn en kijken 
naar alle voorbijgangers en blij te zijn dat je in deze unieke stad bent. 
  
 
Overnachting met ontbijt in Florence 
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Dag 2: Rondrit Florence GranFondo  

Florence is omgeven door een voluptueus landschap en nodigt uit om een mooie rit te 
maken om het te verkennen. De etappe van vandaag is een gemiddelde route van de 
Florence GranFondo en doorkruist een glooiend heuvellandschap bezaaid met villa's en 
boerderijen. Er zijn twee beklimmingen van meer dan 800 meter en twee andere van 
ongeveer 400 meter. Het Mugello-gebied is een brede groene vallei met een afwisselend 
landschap, omgeven door heuvels en doorkruist door de rivier de Sieve. Om even uit te 
rusten is er het gezellige stadje Scarperia, ooit gesticht door de Florentijnse Republiek als 
verdedigingspost voor de stad Florence. 
 
Overnachting met ontbijt in Florence 
Afstand 113 km  
Stijging: + 2300m – 2300m 
 

 
 
Dag 3: Florence - Siena  

Het zal niet gemakkelijk zijn om Florence te verlaten, maar er verwacht je een ander 
prachtig gebied… het landschap van de Chianti wordt gekenmerkt door heuvels bedekt 
met bossen afgewisseld door de immense wijngaarden van dit beroemde wijngebied. Op 
sommige stukken zullen heuvels veranderen in een uitdagender landschap met lagere 
bergen. In Chianti zijn er leuke en fascinerende kleine steden zoals Panzano, Radda in 
Chianti en Gaiole. In Gaiole begint de route van de Eroica, een jaarlijks wielerevenement 
met vintage racefietsen. Het herinnert aan een oude manier van wielrennen, puur, 
ondergedompeld in de natuur en er volledig ontspannen van genieten. Deze route volgt 
de bekende onverharde wegen, kenmerkend voor deze regio. Je steekt het Chianti 
Classico-gebied over en gaat omhoog naar Castello di Brolio, een juweel van de Ricasoli-
familie met prachtige uitzichten en uitstekende wijnen. Dan freewheelend bergafwaarts 
door wijngaarden richting Siena, dat aan de horizon verschijnt als op een ansichtkaart. 
Siena is een meesterwerk van kunst met zijn beroemde kathedraal dat binnen zijn muren 
de Piccolomini-bibliotheek met fresco's van Pinturicchio heeft, het kathedraalmuseum 
‘Museo dell'Opera del Duomo’, het ‘Museo Civico’, het ‘Palazzo Pubblico’ ... en de Piazza 
del Campo. 
 
Overnachting met ontbijt in Siena 
Afstand: 82 km  
Stijging: + 1208m -1492m 
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Dag 4: Rondrit van de Chianti Classico Gallo Nero  

De eerste ringroute vanuit Siena vindt plaats in het zuidelijke deel van het Chianti-gebied, 
er zijn geen belangrijke beklimmingen, maar een continue stijgen en dalen… en dat zal aan 
het einde van de dag in je benen voelbaar zijn. Je fietst door de wijngaarden van de 
Chianti Classico, de wijn die over de hele wereld bekend staat om zijn uitstekende 
kwaliteit en het onmiskenbare merk met de zwarte Haan. Onderweg passeren vele kleine 
dorpjes zoals Castelnuovo Berardenga, Castello di Brolio, Gaiole, Radda en Castellina. Er 
zijn veel stops mogelijk: in Gaiole om de Eroica-winkel te bezoeken en de buitengewone 
collectie vintage fietsen te zien, Radda in Chianti, nog steeds omgesloten door zijn 
middeleeuwse muren, één van de mooiste dorpen in Chianti samen met Castellina. In 
Radda raden we aan om het Chianti Classico Museum en de Porciatti Enoteca te bezoeken 
om wat traditionele producten te proeven, terwijl we in Castellina de ijssalon Castellina in 
het stadscentrum kunnen aanbevelen. 
Voor een wijnproeverij kun je een stop inlassen bij de wijnbar in Fonterutoli, 4 km buiten 
Castellina in Chianti. 
 
Overnachting met ontbijt in Siena 
Afstand: 96 km  
Stijging: + 1745m -1750m 
 

 
 
Dag 5 Montalcino rondrit 

De tocht van vandaag gaat naar het zuiden richting de Crete Senesi. Je fietst over 
kronkelende landweggetjes, in glooiende zonnige heuvels met eeuwenoude eiken, 
zilvergroene olijfboomgaarden en vele wijngaarden. Hoogtepunt is het Brunello-
wijnstadje Montalcino, dat na enkele steile beklimmingen wordt bereikt. De stad, die 
wordt gedomineerd door het kasteel (La Rocca), heeft een rijke geschiedenis, een aantal 
leuke musea en fantastische wijnbars. Na Montalcino vervolgt de route verder naar 
Buonconvento, een ander leuk stadje, waar je, als je geen stop wilt maken, gewoon op de 
fiets door de stadspoort binnenkomt en een tochtje kunt maken door het oude centrum 
langs het Palazzo Podestarile met klokkentoren, het Palazzo Comunale, de kerk van S. 
Pietro en Paolo uit de 11e eeuw en Palazzo Taja. 
 
Overnachting met ontbijt in Siena 
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Afstand 107 km  
Stijging: + 1873m -1938m  
 

 
 
Dag 6: San Gimignano rondrit 
De rit gaat dit keer naar het noorden van Siena en passeert het kasteel van Monteriggioni,  
dat het grootste deel van zijn originele dertiende-eeuwse structuur heeft behouden. Het is 
bijna een must om hier te stoppen en wat foto's te maken, over de muren te wandelen en 
van het uitzicht te genieten. Dan gaat het verder naar San Gimignano, uitgeroepen tot 
werelderfgoed door UNESCO, het centrum is nog steeds omsloten door de originele 
stadsmuren en heeft karakteristieke torens. Het verdient een langere pauze. Het was een 
belangrijke stad op de pelgrimsroute Via Francigena. Nu is het ook bekend om zijn 
saffraan productie. Proef tijdens een welverdiende lunch een heerlijke saffraanrisotto of 
een lekkere aspergetaart met saffraancrème. Deze goddelijke gerechten zou je kunnen 
combineren met een Vernaccia, de typische wijn van de streek. In het historische centrum 
zijn er veel wijnbars waar je deze bijzondere wijnen kunt proeven en op Piazza della 
Cisterna vind je de ijssalon Dondoli die de prijs won voor het beste ijs ter wereld. 
 
Overnachting met ontbijt in Siena 
Afstand 95 km  
Stijging: + 1238m -1238m 
 

 
 
Dag 7 Einde van de reis na het ontbijt 

Helaas is het moment van een laatste groet aangebroken; misschien tot ziens op een 
volgende vakantie!  
 
Prijs per persoon 2022:   
In *** sterren hotels: 
In tweepersoonskamer € 895 
Eenpersoonskamer toeslag DUS op verzoek 
Gedurende de Palio zijn de prijzen op verzoek 
Fietshuur Wilier GTR Carbon disc € 230 
E-road bike Cento1 Hybrid € 350 
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In **** sterren hotels 
In tweepersoonskamer € 1.075 
Toeslag eenpersoonskamer DUS  op verzoek 
Hoogseizoentoeslag  (Pasen, 30/04-29/06; 07/09-12/10, Kerst & Nieuwjaar) € 140 
Toeslag gedurende de Palio  op verzoek 
Fietshuur Wilier GTR Carbon disc € 230 
E-road bike Cento1 Hybrid € 350 
 
Inbegrepen in de reis: 

 6 overnachtingen met ontbijt  

 Tour informatie  

 Bagagetransport vam Florence naar Siena 

 6 dagen assistentie hulplijn 

 Gedetailleerde digitale reisdocumentatie (gps tracks, kaarten, routebeschrijvingen, 
belangrijke telefoonnummers) 

 
Niet inbegrepen in de reis: 

 Toeristenbelasting direct te betalen in het hotel (circa 2,00-4,00 p.p.p.n)  

 Verzekering, die wij aanbevelen: medische, annuleringsverzekering 

 Alles wat niet vermeld wordt onder “Inbegrepen in de prijs” 
 

 

 

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    

 


