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Twee fabuleuze steden in Noord-Italië  
Een 8-daagse fietstocht van Turijn naar Milaan   
 
Code tour: ITPIELOM01C 

 
 

 
 
De fietstocht ‘twee fabuleuze steden in Noord-Italië’ gaat door de mooie natuur van Noord-Italië, 
en omvat twee van de belangrijkste regio's: Piemonte en Lombardije.  
De tocht begint in Turijn, de elegante en vorstelijke hoofdstad van Piemonte en de oude hoofdstad 
van Italië, erg groen dankzij de omringende heuvels en de vier rivieren. Het eindpunt is Milaan, 
de glamoureuze financiële en mode hoofdstad in Lombardije, met zijn aantrekkingskracht van een 
groot Europese stad, bekend om zijn kwaliteitsrestaurants en internationale evenementen.  
Een opwindende reis naar het groene hart van Piemonte en vervolgens, langs de rivier Ticino, 
naar Lombardije, de rijkste regio van Italië. Je wordt ondergedompeld in een onverwacht mooie 
natuur met kleine dorpen, uitgestrekte landschappen met de diepe blauwe meren Viverone, Orta 
en Maggiore en vele rivieren en kanalen. Geniet van Gattinara, een dorp dat bekend staat om zijn 
wijnbars, en neem de tijd om deze uitstekende wijnen te proeven. 
Je brengt een bezoek aan Pavia, in Lombardije, een oude middeleeuwse universiteitsstad en je 
ontdekt de Certosa, een prachtig monumentaal kloostercomplex uit de veertiende eeuw. 
Een legende vertelt dat in augustus 1946 het illegaal opgegraven lichaam van Benito Mussolini 
werd ontdekt in de Certosa en dat twee franciscaner broeders werden beschuldigd van assistentie 
bij het verbergen van het lichaam. De binnenkomst in Milaan is over het fietspad langs het 
historische kanaal van de Naviglio Pavese, waar goederen ooit op binnenschepen werden 
vervoerd. Uiteindelijk bereik je de Darsena, waar de inwoners van Milaan elkaar graag 
ontmoeten, flaneren en er hun vrije tijd doorbrengen. Vooral 's avonds is het een geliefde plek en  
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je kan er genieten van een aperitief, een heerlijk Italiaans ritueel vlak voor het diner. Er zijn vele 
restaurants met gezellige terrasjes. Met één van de vijf metrolijnen bent je in no time in elk deel 
van de stad. Dit is de ideale reis, dat het beste dat Noord-Italië aanbiedt voor natuurliefhebbers, 
maar ook voor degenen die van levendige steden, plezier en stadsvertier houden.  
 
 

 
 
Periode: Iedere zaterdag van 26 maart tot  24 September. Met minimum vier personen of met een 
toeslag van € 50,00 p.p. bij minder dan 4 deelnemers kan er iedere dag begonnen worden  
 
Deelnemers: minimum 2 personen 
 
Niveau: 2,5  
De moeilijkheidsgraad is over het algemeen gemiddeld, hoewel de route in Piemonte tot aan 
Gattinara niet gemakkelijk is en een goede fietstraining vereist. Het laatste stuk van Oleggio naar 
Milaan is gemakkelijk, veelal vlak en omvat fietspaden. Autoluwe wegen; soms onverharde 
wegen die in goede staat zijn. Dagafstanden niet te lang zodat er tijd is om steden, monumenten te 
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bezoeken en te genieten van de lokale keuken en wijnen. Fietservaring met fietsen en een goede 
lichamelijke conditie zijn vereist. 
Gemiddelde dagelijkse afstanden: tussen 34 km en 68 km 
Totaal km: 330 km  
 

 
 
Programma in het kort: 
Dagy 1 Aankomst in Turijn 
Dag 2 Turijn – Chivasso - Mazzè – Maglione - Viverone meer (67 km) 
Dag 3 Viverone - Candelo – Gattinara (65 km) 
Dag 4 Gattinara – Pella – veerboot naar Orta (38 km)  
Dag 5 Orta – Arona – Oleggio (58 km) 
Dag 6 Oleggio –Ticino Park - Pavia (km 68) 
Dag 7 Pavia – Milan (34 Km) 
Dag 8 Einde reis  

 
Programma dag per dag 
 
Dag 1 Aankomt in hethotel in Turijn 
Turijn was de eerste hoofdstad van Italië en het is echt een prachtige stad die je zal verrassen. In 
het verleden was de stad vooral bekend als de zetel van de Fiat fabrieken, terwijl het 
tegenwoordig een belangrijke toeristenstad is, vol met adellijke stadspaleizen, parken, interessante 
musea en een gezellig centrum met veel leuke restaurants en plekken waar je uitstekende 
gerechten en wijnen kunt proeven.. Het is een moderne, verfijnde en goed onderhouden stad, met 
grote recreatieve ruimtes. en veel groen, perfect als startpunt van een fietstocht.  
 
Overnachting met ontbijt in Turijn.  
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Dag 2 Turijnn – Meer van Viverone  
Klaar voor de eerste fietstocht ? Vandaag fiets je langs de grootste rivier van Italië, de Po, tot aan 
Chivasso, een kleine stad met vele kerken dat ligt aan het natuurpark van de Po. De route gaat 
dan verder tussen de groene heuvels langs Mazzè met zijn kasteel vanwaar je een prachtig uitzicht 
hebt en Maglione, de stad van de muurschilderingen. De eindbestemming is het rustige Viverone-
meer, Het derde meer van Piemonte, waar veel vogels en vissen hun thuishaven hebben, zoals de 
wilde eend, fuut, meerkoet, grote marene, snoek, zeelt en baars.  
 
Overnachting met ontbijt in het Viverone-merengebied. 
Afstand: 67 km  
 

  
 
Dag 3 Viverone - Candelo – Gattinara 
Vandaag is wel de meest veeleisende dag: je steekt de "Serra" van Ivrea over, een uitgestrekte 
morene heuvel, waarna een welverdiende afdaling je naar Candelo met zijn buitengewone 
"Ricetto" brengt. De Ricetto di Candelo is een middeleeuwse architectuur, een versterkte en 
beschermd gebouw waar de voorraden van de stad bewaard werden (graan, wijnen, enz.) voor 
tijden van oorlog. De Ricetto in Candelo is één van de best bewaarde voorbeelden van dit soort 
middeleeuwse bouwwerken. 
Het fietsen gaat door met stijgingen en dalen tussen wijngaarden en groene heuvels tot je 
Gattinara bereikt, bekend om zijn uitstekende wijnen. 
 
Overnachting met ontbijt in Gattinara. 
Afstand: 65 km  
 

 
 
 
Dag 4  Gattinara – Pella – met de veerboot naar Orta 
Vandaag gaat de route de Sesia-rivier over, waarna met wat ups en downs een klein juweeltje van 
Piemonte bereikt wordt: het Ortameer. Het meer wordt zo genoemd sinds de 16e eeuw, maar 
heette vroeger het Lago di San Giulio, naar Sint Julius (4e eeuw), de patroonheilige van het gebied. 
Na een zeer aangename rit langs de westelijke oever bereik je Pella, waar de veerboot genoemn 
wordt, die langs het eiland San Giulio met zijn klooster vaart en aanlegt in Orta. 
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Overnachting met ontbijt in Orta. 
Afstand: 38 km  
 

 
 
Dag 5 Orta – Arona – Oleggio  
Na het verlaten van het gezellige dorpje Orta fiets je over een mooi pad door de heuvels die naar 
Arona leidt, een mooi dorp dat een bezoek waard is. Er is een fietspad langs het Lago Maggiore. 
Arona staat wereldwijd bekend als de geboorteplaats van H. Karel Borromeo 
De stad heeft vele renaissance meesterwerken in de kerken en een oud fort, de Rocca, waarvan de 
ruïnes herinneren aan veldslagen en belegeringen uit een ver verleden. 
In Sesto Calende steek je de ijzeren Ticino brug over en vervolgt de tocht over de dijk. 
 
Overnachting met ontbijt in Oleggio. 
Afstand: 58 km  
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Dag 6 Oleggio – Ticino Park- Pavia 
Vandaag fiets je door het groene Ticino Park over onverharde wegen die in goede staat zijn. De 
natuurlijke omgeving is prachtig, het groen van de bomen wordt weerspiegeld in de rivier 
waaruit talloze kanalen aftakken. Langs één van de kanalen bereik je Pavia, de voormalige 
hoofdstad van het Lombardische koninkrijk, een elegante universiteitsstad die bekend staat om 
zijn Certosa, een klooster gebouwd door de architect Gian Galeazzo Visconti. 
Het historische centrum is perfect bewaard gebleven en heeft vele monumenten en leuke winkels. 
 
Overnachting met ontbijt in Pavia. 
Afstand: 68 km  

 

 
 
 
Dag 7 Pavia - Milaan 
De fietstocht gaat van Pavia langs de Naviglio Grande naar de Certosa, een van oorsprong 
middeleeuws juweeltje dat we zeker aanraden om te bezoeken. Het is echt een heel uniek complex 
met een prachtige kerk die dateert uit de 14e-15e eeuw en oorspronkelijk gebouwd was als familie-
kapel. Een paar kilometer fietsen en je bereikt de rand van Milaan, een bruisende stad in constante 
evolutie. Milaan is de echte economische motor van Italië, maar ook een zeer interessante stad 
vanuit toeristisch oogpunt, rijk aan musea, kerken, theaters en levendige straten met winkels en 
uitstekende eet- en drinkgelegenheden. 
 
Overnachting met ontbijt in Milaan. 
Afstand: 34 km  
 

  
 
Dag 8 Einde reis.  
Na het ontbijt eindigt deze reis door twee belangrijke Italiaanse regio’s  

 
Prijzen per persoon 2022 

Hotels Categorie A Prijd in Euro 

In tweepersoonskamer 1035 
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In eenpersoonskamer 1.330 

Toeslag voor de Salone del Mobile in Milaan (periode April 03 tot April 18) 50 

Huurfietsen (24-versnellingen + 1 fietstas met reparatiekit) 110 

Huurfietsen E-bikes (+ 1 fietstas) 230 

Hotels Categorie B  

In tweepersoonskamer 895 

In eenpersoonskamer 1.090 

Toeslag voor de Salone del Mobile in Milaan (periode April 03 tot April 18) 50 

Huurfietsen (24-versnellingen + 1 fietstas met reparatiekit) 110 

Huurfietsen E-bikes (+ 1 fietstas) 230 

 
 
Additional nights 
City Categorie en prijs in b&b, per persoon in 

tweepersoonskamer 
Toeslag 
eenpersoonskamer 

Turijn Cat. A: € 65/Cat. B: € 55 Cat. A: € 55/Cat. B: € 35 
Milaan Cat. A: € 110/Cat. B: € 75 Cat. A: € 80/Cat. B: € 40 

 
Inbegrepen in de prijs: 

 7 overnachtingen met ontbijt in Cat. A (4* of 3* hotels) of Cat B (3* hotels) 
 Routebeschrijvingen, kaarten en toeristiche informative in Engels of Italiaans / Gps tracks 
 Bagagetransport 
 Assisitentie telefoonnummer 
 Briefing in Turijn 
 

Niet inbegrepen 
• Veerboot van Pella naar Orta (7,50 Euro per person, inbegrepen fiets – 2020 prijs) 
• Toeristenbelastingen, die direct in het hotel afgerekend worden   
• Verzekeringen 
• Alles wat niet vermeld wordt onder “Inbegrepen in de prijs” 

 

 
 
 

 

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    

 


