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Emilia Romagna, fietsen van Ferrara naar Ravenna 

Een 7-daagse reis vol cultuur, natuur en Byzantijnse mozaïeken 
 

Code tour: ITEMI01C 

 

 

Een fantastische tour om Emilia Romagna te ontdekken: uitstekende keuken & wijn, 
cultuur, interessante historische steden, prachtige natuur, de zee en last but not least 
majestueuze Byzantijnse mozaïeken! Een mix van ervaringen die deze fietsvakantie voor 
alle deelnemers onvergetelijk zullen maken. Ferrara, het startpunt van deze fietsvakantie, 

was tijdens de periode van het huis van Este een belangrijk politiek, artistiek en cultureel 
centrum en het werd uiteindelijk de hoofdstad van het Groothertogdom Ferrara.  
Tegenwoordig omarmt de stad met zijn goed bewaarde stadsmuren talrijke kerken, musea 
en betoverende straatjes die uitnodigen om te winkelen, een goed glas wijn te proeven in 
de vele wijnbars of te genieten van de typische en heerlijke Cappellacci di zucca. Zodra u 
Ferrara verlaat, fietst u tussen de gecultiveerde velden van het platteland van Emilia 
Romagna. In Voghenza is er het graf van San Leo of de Romeinse necropolis te bezoeken. 
De stad Comacchio is zonder twijfel een hoogtepunt. Deze stad van Etruskische oorsprong 
heeft in de middeleeuwen veel te lijden gehad van de talrijke aanvallen door de Republiek 
Venetië totdat het in 1598 onder pauselijke heerschappij kwam. Beroemd is de Trepponti-
brug die u een fantastisch uitzicht biedt… en natuurlijk kan de stad niet verlaten worden 
zonder de lokale specialiteit ‘Anguilla di Comacchio’ (aal) geproefd te hebben in één van 
de vele visrestaurantjes. De laatste dag fiets je het prachtige Ravenna binnen, de stad van 
de mozaïeken. Ravenna is vol geschiedenis en kunst. Toeristen van over de hele wereld 
bezoeken de kleurrijke Byzantijnse mozaïeken.  
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Periode: Dagelijks van 15 maart tot 30 november 

Deelnemers: Minimum 2 personen, alleenreizende op verzoek. 

 
Niveau: 1,5 

Lichte tot middelzware tochten langs landweggetjes, onverharde wegen en waar mogelijk 
fietspaden. Kinderen hebben fietservaring nodig. Bij het binnenkomen en verlaten van 
steden als Ravenna en Ferrara is er meer verkeer. Enige ervaring en lichamelijke conditie is 

vereist. 
 
De dagelijkse afstanden liggen tussen 28 km en 47 km  
Totale afstand: van 181 km tot 199 km  
 
Programma in het kort: 

Dag 1 Aankomst in Ferrara 
Dag 2 Ferrara – Gambulaga / Medelana (28 km) 
Dag 3 Gambulaga/Medelana–Codigoro/Pomposa/Volano (39 of 47 km) 
Dag 4 Codigoro / Pomposa / Volano – Comacchio (37 of 47 km) 
Dag 5 Comacchio – Marina Romea (46 km) 
Dag 6 Marina Romea – Ravenna (31 km) 
Dag 7 Einde van de reis 
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Programma dag per dag 

Dag 1 Individuele aankomst in Ferrara 

Aankomst in Ferrara en om ongeveer 18.00 uur ontmoet je onze lokale contactpersoon 
voor het leveren van de fietsen, routebeschrijvingen en informatie over de tour. Als je 
vroeg arriveert, kan je een bezoek brengen aan de stad, gelegen op de oevers van de Po di 
Volano, een stroom van de rivier de Po. De stad en de Po-delta staan op de lijst van 
UNESCO Werelderfgoed. Veel monumenten zijn een bezoek waard, zoals het kasteel van 
Estense en de kathedraal van Sint-Joris, en gedurende het jaar biedt de stad veel culturele 
initiatieven. 
 
Overnachting met ontbijt in Ferrara 
 
Dag 2 Ferrara - Gambulaga / Medelana 

Ontbijt en een laatste kans om het middeleeuwse - renaissance stadscentrum van Ferrara 

te bezoeken met de smalle straatjes, de tuinen van vele historische gebouwen en huizen. 
Eenmaal in het zadel raden we je aan om de basiliek van San Giorgio Fuori le Mura te 
bezoeken, de oudste kerk van de stad. Een fietspad dat begint bij de hertogelijke baden 
brengt u naar Gambulaga. De route slingert door het gecultiveerde landschap tot aan 
Voghenza, dat sinds het Este-tijdperk een belangrijk centrum was op de oever van de 
rivier de Po. Hier kun je een interessante pauze maken om het graf van San Leo in de kerk 
en het modelleringsmuseum te bezoeken. Verder is er de necropolis van Voghenza, de 
Delizia del Belriguardo, de zomerresidentie van de familie Este, en je kan een glimp 
opvangen van de overblijfselen van de Romeinse Necropolis. Buiten Gambulaga is het 
mogelijk om een andere Delizia te zien, niet ver van de twee meren van Verginese. 
 
Overnachting met ontbijt en diner in Gambulaga / Medelana 
Afstand: 28 km  
 
Dag 3 Gambulaga / Medelana - Codigoro / Pomposa / Volano 

Weer op de fiets bereik je de stad San Vito, waar we aanraden om de kerk van San Vito te 
bezoeken, die samen met de kerk van Argenta één van de oudste in de regio Ferrara is. Op 
weg naar Migliarino, de stad met de zeven torens, fiets je tussen akkervelden langs de 
oude rivierbedding van de Po di Volano tot aan Codigoro. We raden aan om eerst een 
kijkje te nemen in het bisschoppelijk paleis en dan passeert het fietspad de 
benedictijnenabdij van Pomposa met de 11e-eeuwse klokkentoren, en van bijzonder 
belang is de romaanse kerk. Weinig mensen weten dat de monnik Guido d'Arezzo tijdens 
zijn verblijf in Pomposa de uitvinder was van het moderne notenschrift. Het proeven van 
Bosco Eliceo-wijnen en andere typische producten in de buurt van de abdij is optioneel, 
maar wordt zeker aanbevolen. 
 
Overnachting met ontbijt en diner in Codigoro / Pomposa / Volano 

Afstand: 39 of 47 km  
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Dag 4 Codigoro / Pomposa / Volano - Comacchio 

De route, opgepikt bij de abdij van Pomposa, gaat verder langs het fietspad op de oever 
van de Po di Volano of door de teruggewonnen gebieden van de Giralda-vallei met de 
Canneviè-oase bevolkt door vele vogelsoorten. Van het meest noordelijke deel van de Lidi 
di Comacchio ga je naar de monding van de Po di Volano in de Sacca di Goro, dan neem je 
het fietspad in het Pineta di Volano Natuurreservaat om naar het Lido delle Nazioni te 
fietsen. Onderweg geniet je van een stuk ongerepte kust. Van Lido delle Nazioni langs het 
meer met dezelfde naam, fiets je langs de oevers naar Porto Garibaldi, één van de havens 
in de Noord-Adriatische Zee met de belangrijkste blauwe vis vloot. Het is een uitstekende 
plek om deze vers te proeven. Met behulp van de veerboot voor voetgangers en fietsen 
(tegen betaling) bereik je de Lido degli Estensi en gaat richting de Comacchio-valleien. Het 
panoramische uitzicht vanaf de toren op het Logonovo-kanaal is niet te missen en, 
omringd door het water van Valle Fattibello en de zoutpannen, is er een prachtige 
schouwspel van talrijke flamingo's en andere vogels totdat de lagunestad van Comacchio 
bereikt wordt. 
 
Overnachting met ontbijt en diner in Comacchio 
Afstand: 37 of 47 km  
 
Dag 5 Comacchio - Marina Romea 

Vandaag, op weg naar Marina Romea, laat je het historische centrum van de lagunestad 
achter je. De route volgt de Valle Fattibello tot het Stazione Foce, het zenuwcentrum van 
het hele ecosysteem van de delta, dat je van bovenaf kunt observeren door op de toren te 
klimmen. De moerassen van de Po-delta zijn één van de grootste lagunesystemen in Italië. 
Vanaf hier, fietsend op een dijk, kom je eerst bij Casone Donnabona en vervolgens op de 
dijk 'Argine Agosta'. Vanuit Sant'Alberto zijn er twee mogelijkheden om Marina Romea te 
bereiken: 
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1. Ga verder langs de oever zonder de veerboot te nemen en houd de vallei aan de 
linkerhand tot de provinciale weg Romea bereikt wordt, waarna het verder gaat naar 
Casal Borsetti en vanaf hier bereik je Marina Romea. 

2. Neem de veerboot en neem na het oversteken van Sant'Alberto het fietspad dat langs de 
rivier de Lamone loopt tot de provinciale weg Romea bereikt wordt en hier voegen de 
twee route zich weer samen tot Marina Romea. 
 
Overnachting met ontbijt in Marina Romea 
Afstand: 46 km  
 

 
 
Dag 6 Marina Romea - Ravenna 

De laatste etappe van deze tour brengt je naar Ravenna. Vanaf Marina Romea gaat de 
route eerst verder naar Porto Corsini, waar je met een kleine veerboot (tegen betaling) naar 
Marina di Ravenna gebracht wordt. Vervolgens fiets je naar de oase van Ortazzo en de 
Pineta di Classe om Sant'Apollinare in Classe te bereiken, gebouwd om de overblijfselen 
van de beschermheilige St. Apollinaris te huisvesten. Binnen in de kerk zijn prachtige 
polychrome mozaïeken te zien. Na de oude haven van Classe kom je in het centrum van 
Ravenna. Op aanvraag en door vooraf te reserveren is het mogelijk om met een gids de 
beroemde bezienswaardigheden van de stad te zien. 
 
Overnachting met ontbijt in Ravenna 
Afstand: 31 km  
 
Dag 7 Einde van de reis 

Ontbijt, tijd om Ravenna te bezoeken en transfer terug naar Ferrara. Op verzoek kan ook 
zonder transfer geboekt worden. 
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Prijzen per persoon 2022:   

In tweepersoonskamer  € 978,00 
In eenpersoonskamer € 1.125,00  
Kind van 2/5 jaar in kamer met twee volwassenen € 200,00 
Kind 6/11 jaar in driepersoonskamer met 2 volwassenen € 306,00 
Derde en vierde kind 6/11 jaar in vierpersoonskamer of appartement met twee 
volwassenen € 293,00 
Korting voor 3rd persoon 12 jaar en ouder met twee volledig betalende: -10% 
 
Toeslagen (5 dagen huur): 

Kinderzitje (maximum gewicht kg 22): € 44 
100% waterproof fietstas 24 lt: € 40 
Kindertrailer tot 45 kg: € 150 
Speciale fiets (sportief model) voor mensen groter dan 180 cm tot 220 cm: € 75 
E-Bike huur € 80 
 
 
Inbegrepen in de prijs: 

• 6 overnachtingen met ontbijt 
• 3 diner 
• Informatie materiaal en road book in het Engels 
• Hotline service 
• Transfer terug naar Ferrara 
• City bike of kinderfiets / third wheel met helm, rugzakje voor dagelijkse behoeften 

en reparatiekit 
 
Niet inbegrepen in de prijs: 

• drank tijdens de maaltijden 
• Extras of a personal nature 
• Touristenbelastingen te betalen direct in de hotels 
• 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    

 


