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De schatten van Lazio: Fiuggi – Via Appia Antica - Rome 

Een 7 daagse fietsvakantie 
 
Code tour: ITALAZ01C 

 

 

Tijdens deze fietsvakantie in Lazio wordt het gebied tussen Fiuggi en Rome ontdekt. 
Fiuggi is een heuvelstad, bekend om zijn bronwater. De reis begint in een **** sterren hotel 
in Fiuggi. Rond het hotel is veel groen en er is een groot en luxueus Spa-centrum waar 
diverse ontspannende pakketten aangeboden worden. Vanuit het hotel worden rondritten 
gemaakt in de groene omgeving. Een route passeert het meer van Canterno, een 
natuurreservaat met veel beschermde vogelsoorten. Een andere rondrit gaat naar Anagni, 
een middeleeuws stadje dat de zomerresidentie van veel pausen geweest is. Het is de 
moeite waard om de kathedraal en het pauselijk paleis (het paleis van Bonifatius VIII) te 
bezoeken. Op dag 5, na een bezoek aan Colleferro, brengt een busje je naar het begin van 
de Via Appia, één van de belangrijkste oude Romeinse wegen. Het ligt net buiten Rome en 
is een schitterende manier om de stad binnen te komen. Langs de Via Appia liggen de 
graven van Callisto en San Sebastiano en aan het einde wordt als een hoogtepunt het 
mooie Rome bereikt, de eeuwige stad. Rome is één van de indrukwekkendste en 
bekendste steden van Europa. Het is de hoofdstad van Italië en het was een belangrijk 
centrum van de antieke wereld. Er zijn veel overblijfselen uit dit Romeinse rijk te zien, 
zoals het Colosseum, het Mausoleo van Adriano, het Pantheon en de Fori Imperiali. Dan is 
het ook de stad van het Vaticaan en kan de Sint Pieter-Basiliek, de Vaticaanse musea en de 
vele mooie kerken vol met kunstwerken ook niet overgeslagen worden. Er is zoveel te 
ontdekken, dat de lijst te lang zou zijn om alle musea, kerken, kathedralen en andere 
monumenten te noemen. Eén leven is niet genoeg om Rome echt te kennen!   
 
Hoogtepunten van deze reis: 

 Het kuuroord Fiuggi 

 Het meer van Canterno, waar veel beschermde vogelsoorten te zien zijn.  
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 De wijngaarden van Cesanese   

 De mooie middeleeuwse stad Anagni, zomerresidentie van verschillende pausen. 

 De Appia Antica, de oude Romeinse weg die direct naar het Colosseum leidde 

 Rome, de eeuwige stad met zijn vele monumenten, kerken, Vaticaanstad en musea.  

 

 
 

Niveau 2/3: gemiddelde zwaarte. De routes gaan door een heuvelachtig, panoramisch 
landschap, met niet al te zwaar klimmen. De dagelijkse afstanden liggen tussen de 35 en 
55 km. De route heeft voornamelijk niveauverschillen in de tochten rond Fiuggi. Hoe 
dichter men bij Rome komt hoe vlakker het terrein. Een degelijke fietservaring is nodig.  
Totale afstand: 200 km 
 
Periode: Iedere dag van 15/03/2021 tot 25/10/2021. Een start op 29/03 en 05/04 is niet 
mogelijk  
 
Deelnemers: minimum twee personen (alleenreizenden op verzoek) 
 
Programma in het kort: 

Dag 1 Aankomst in Fiuggi 
Dag 2 Fiuggi – De wijnstraat van Cesanese – Fiuggi (38 km) 
Dag 3 Fiuggi – Meer van Canterno en Fumone – Fiuggi (35 km) 
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Dag 4 Fiuggi – Anagni – Fiuggi (51 km)  
Day 5 Fiuggi – Rome (55 km) 
Dag 6 Rome fietstour  (circa 20 km) 
Dag 7 Einde van de tour 
 

 
 
Programma dag per dag 

 
Dag 1: Aankomst in Fiuggi 

Bij aankomst wordt door de receptie van het hotel de routebeschrijvingen, kaartmateriaal 
en, indien gehuurd, de fietsen overhandigd. Na een welkomstdrankje kan je Fiuggi alvast 
ontdekken. De stad is al bekend sinds de oudheid vanwege zijn uitstekende helende 
bronwater. De gunstige effecten van het water van Fiuggi waren al bekend in de oudheid 
en sindsdien wordt het plaatsje veel bezocht als spa-centrum. 
 
Overnachting met ontbijt in Fiuggi 
 
Dag 2: Fiuggi: rondrit Cesanese – Fiuggi  

Een panoramische rit door het laaggebergte Monti Simbruini. Na een lichte klim van circa 
4 km, komt je op 900m hoogte. Hierna volgt een welverdiende afdaling met mooi zicht op 
het landschap van de hoogvlakte van Arcinazzo. Nog een korte klim en dan een afdaling 
naar het dorp Piglio, thuisland van de rode Cesanese wijn. Wij kunnen u aanraden om een 
pauze in te lassen om deze heerlijk wijn te proeven. Je fietst, ligt heuvelend terug naar 
Fiuggi over een fietspad, de ex-spoorlijn die van Fiuggi naar Rome liep.  
 
Overnachting met ontbijt in Fiuggi 
Afstand: 38 km 
Niveauverschil: + 600m 
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Dag 3: Fiuggi:  Meer van Canterno en Fumone – Fiuggi  

Een mooie rit rond het meer van Canterno, een natuurreservaat waar vele vogelsoorten, 
ook beschermde, leven: de aalscholver, de blauwe reiger, de grote en kleine zilverreiger, 
de fuut, waterhoen, ridder van Italië, koekoek, ransuil, bosuil, buizerd en nog vele andere 
soorten. Het meer is ook altijd populair bij vissers geweest, want er zijn veel vissoorten, 

zoals karper, paling, zeelt, baars en kroeskarper. 
Omhoog fietsend richting Fumone, heeft u mooie uitzichten op de vallei van de rivier 
Sacco. Vandaag kunt u de typische “ciambellina” en de ratafìa (kersenlikeur) proeven in 
de schaduw van een middeleeuws kasteel, waar de hoogste ‘hangende tuin’ van Europa 
is. Na de afdaling fiets je verder over een vlakte aan de oostzijde van het meer.   
 
Overnachting met ontbijt in Fiuggi 
Afstand: 35 km 
Niveauverschil: + 653m 
 

 
 

 
 
Dag 4: Fiuggi: Anagni – Fiuggi  

Vandaag staat het middeleeuwse stadje Anagni op het programma, dat zomerresidentie 
van verscheidene Pausen geweest is. Er is erg veel te zien. De kathedraal, gewijd aan de 
Maagd Maria, werd in romaanse stijl tussen 1071 en 1105 gebouwd. In de 13e eeuw, tijdens 
een verbouwing, zijn hier gotische kernmerken aan toegevoegd. De romaans/byzantijnse 
fresco’s op de wanden en de gewelven zijn goed bewaard gebleven. Zij vormen één 
iconografisch schema met afbeeldingen van heiligen, de Apocalyps en de Ark van het 
Verbond uit het Oude Testament. Het is ook de moeite waard om het pauselijk paleis te 
bezoeken (het paleis van Bonifacius VIII). De terugweg fiets je weer door de wijngaarden 
van Cesanese. Een lichte klim omringd van groene bossen brengt je weer terug naar het 
hotel in Fiuggi.   
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Overnachting met ontbijt in Fiuggi 
Afstand: 51 km 
Niveauverschil: + 693m 
 

 
 
 

 
 
Dag 5: Fiuggi – Roma  
Tijdens het eerste stuk de tocht daal je af over het fietspad Fiuggi-Paliano tot op een 
hoogte van 150m. De route vervolgt verder over een gravelweg tot aan Colleferro, waar 
een busje wacht om je naar het begin van de Appia Antica te brengen.  
De Via Appia is een Romeinse weg, die Rome met Brundisium (Brindisi) verbond, één van 
de belangrijkere havens tijdens de oudheid. Vanhier vertrokken handelsschepen naar 
Griekenland en het Midden-Oosten. De Appia, door de Romeinen beschouwd als de 
Koningin der Wegen, was een echt technisch meesterwerk, zowel gezien de vroege 
periode waarin de weg aangelegd is (eind 4e—3e eeuw voor Christus) als de enorme 
economische, militaire en culturele invloed die zij op de Romeinse samenleving gehad 
heeft. De Appia Antica brengt je direct naar Colosseum. 
 

Overnachting met ontbijt in Rome 
Afstand: 55 km 
Niveauverschil: + 250m 
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Dag 6: Rome 

Vandaag een vrije dag om Rome te bezoeken of om een rondrit van circa 20 km op de fiets 
door de stad te maken. Rome nodigt je uit om haar te ontdekken, haar levendigheid en 
verborgen hoekjes te waarderen, hoewel men zegt wel dat één leven niet genoeg is om de 
stad echt te leren kennen.  
Als eerste etappe, in het hart van Rome, vinden we het majestueuze Colosseum, ook wel 
bekend als het amfitheater Flavio, waar de circusspelen gehouden werden en de 
gladiatoren om hun leven vochten. Bij het Colosseum begint de Via dei Fori Imperiali, een 
ware archeologische route langs tempels, basilica’s, openbare en religieuze gebouwen. Het 
hart van deze archeologische vondsten is zeker het Foro Romano. Veel van de vondsten 
uit de archeologische opgravingen kunt u zien in de Capitolijnse musea op het 
Campidoglio, de Acropolis van de oude stad. 
Niet ver hier vandaan is het Teatro Marcello en de bekende Bocca della Verità (mond van 
de waarheid), een marmeren schijf, die een riviergod voorstelt, opgesteld in het 
voorportaal van de kerk Santa Maria in Cosmedin. Deze mond van de waarheid, die 
volgens de legende je hand zou afbijten in het geval een leugen verteld wordt. 
Het bezoek in de hoofdstad vervolgt langs de Lungotevere tot aan Castel Sant’Angelo, 
gebouwd als mausoleum van keizer Hadrianus en daarna gebruikt als vluchtplaats van 
pausen tijdens belegeringen en gevangenis. Natuurlijk kan een bezoek aan het Vaticaan 
met het bekende Sint Pieterplein en de gelijknamige basilica niet overgeslagen worden. 
Hier is de prachtige sixtijnse kapel te zien met het Laatste Oordeel van Michelangelo.  
 
Overnachting met ontbijt in Rome 
Afstand: 20 km 
Niveauverschil: + 30m 
 
Dag 7 Vertrek na het ontbijt 

Einde van de reis of verlenging  
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Hotels: 

**** sterren hotels in Fiuggi en Rome 
 
Prijs per persoon 2021 

In tweepersoonskamer € 675,00 
In eenpersoonskamer € 944,00  
Hoogseizoentoeslag (augustus) € 200,00 
Fietshuur € 130,00 
Transfer Roma-Fiuggi (inclusief fiets) op verzoek 
Halfpensionstoeslag € 190,00 
 
 
Inbegrepen in de reis: 

 Overnachting in een **** sterren hotel in Fiuggi en **** sterren in Rome 

 Buffetontbijt  

 Gratis entree in de spa en verwarmde zwembad van het hotel in Fiuggi   

 Bagagetransport 

 Roadbook in Italiaans of Engels, kaarten, toeristische informatie (gps tracks op 
verzoek) 

 Telefonische assistentie 
 
 
In de prijs is niet inbegrepen: 

 Toeristenbelasting, die in Fiuggi en Rome direct in het hotel betaald moet worden 

 Alles wat niet vermeld is onder ‘inbegrepen in de reis’ 
  

Hoe te bereiken: 

Start / Einde van de reis: Fiuggi / Rome 
 
Per vliegtuig: 

Vliegveld Fiumicino – Leonardo da Vinci (98 km)  
Van het vliegveld Fiumicino in Rome neemt u de Leonardo Express trein naar het 
hoofdstation van Rome: Termini (FS). Stap over op de trein naar Anagni en hier neemt u 
de Cotral bus naar Fiuggi. 
Treintijden: www.trenitalia.com  
 

  

http://www.cotralspa.it/
http://www.trenitalia.com/
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Nuttige Informatie : 

Italy wikipedia   
Italy Travel Board    
Safe travelling to Italy  
Lazio 
Lazio tourism site 
Rome 
Fiuggi 
Weer in Lazio 
 
 

     

 

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/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://en.wikipedia.org/wiki/Lazio
https://www.visitlazio.com/web/en/
https://rometips.nl/
https://rometips.nl/
https://en.wikipedia.org/wiki/Fiuggi
https://www.accuweather.com/en/it/62/lazio-weather

