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Toscane, de Weg van de Etrusken  

Een 5-daagse of 8-daagse fietsvakantie 
 
Tour code: ITTOS04C 

 
 
 

 
 
Toscane is een van de meest populaire streken in Italië. De regio heeft een rijk historisch erfgoed, 
fantastische keuken en bekende wijn, gezellige dorpjes en indrukwekkende kunststeden, 
uitgestrekte stranden en een adembenemend landschap. Tijdens deze fietstocht ontdek je het zeer 
gevarieerd en betoverende Etruskische Toscane met de bekende kunststeden Pisa en Lucca, 
middeleeuwse burchten, de elegante badplaatsen van de regio Versilia, de ruigere kustlijn van de 
Maremma, de riviergebieden van de Arno en Serchio, het meer van Massaciuccoli, het typische 
Toscaanse landschap waarin rijke herenboerderijen met groene wijngaarden afgewisseld worden 
met de pijnbossen van de etruskische kust. Natuurlijk is deze fietsreis ook een uitstekende 
gelegenheid om de heerlijke Toscaanse keuken en de uitstekende wijnen ‘Supertuscans’ te leren 
kennen.  
De tocht gaat door het gebied van de Etrusken, die zich vooral gevestigd hadden langs de kustlijn. 
Het was een vreedzaam en cultureel volk, dat in harmonie met de natuur en het omringende 
landschap leefde. Zij waren liefhebbers van lekker eten en mooie voorwerpen, wat duidelijk 
wordt uit hun fresco’s, mozaïeken en de glimlachende gezichten op de sarcofagen en het 
aardewerk uit hun tomben. Tijdens deze mooie fietstocht volg je hun voetspoor… zonder haast op 
de fiets voorttrappend over rustige landwegen en fietspaden, lekker eten en heerlijke wijnen, zon 

en zee… 100% Italië!  
 
 



2 

 

 
Periode: van maart tot eind oktober (de wintermaanden op verzoek) 
 

Deelnemers: minimum twee personen (alleenreizende op verzoek) 
 
Niveau: 1,5 

Een gemakkelijke tocht over rustige landwegen en fietspaden. Hoewel Toscane bekende is 

vanwege het glooiende landschap, is deze tour vrijwel over vlak terrein, want zoveel mogelijk 
wordt de kustlijn en rivieren gevolgd. Er zijn wat kortere klimmetjes in de omgeving van Lucca en 
zachtglooiende heuvels in het gebied van de Bolgheri wijnroute. Een reis geschikt voor iedereen, 
die enig fietservaring heeft! Kinderen moeten fietservaring hebben en ervaring met fietsen op 
wegen met enig verkeer. 
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Gemiddelde afstanden: tussen 36 km - 59 km 
Totale km 5 daagse reis: 112 km of 135 km 
Totale km 8 daagse reis: 244 km o 277 km 
 
 
Programma 5 dagen in het kort 

Dag 1 Aankomst in Lucca  
Dag 2 Rondrit in de omgeving van Lucca (36 km of 59 km) 
Dag 3 Lucca - Viareggio (39 km) 
Dag 4 Viareggio – Pisa (37 km) 
Dag 5 Einde van de reis 
 
8 dagen 

Dag 1 Aankomst in Lucca  
Dag 2 Rondrit in de omgeving van Lucca (36 km of 59 km) 
Dag 3 Lucca - Viareggio (39 km) 
Dag 4 Viareggio – Pisa (37 km) 
Dag 5 Pisa – Quercianella (46 km) 
Dag 6 Quercianella – Castagneto Carducci (51 km) 
Dag 7 Rondrit over de Bolgheri wijnroute (35 km) 
Dag 8 Einde van de reis 
 

 
 
Hoogtepunten: 

 De kunststeden en middeleeuwse dorpen in de provincie van Pisa en Lucca  

 De aanlokkelijke kust van Versilia 

 De bekende wijnroute van Bolgheri en Castagneto   

 Carducci, thuisland van de bekende de 'Supertuscans' 
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 Levendige badplaatsen, uitnodigende parken, oude pijnbossen en de oneindige 
zandstranden 

 Pisa-Lucca-Viareggio-Bibona-Bolgheri 
 

 
Programma dag per dag 
 
Dag 1 Aankomst in Lucca 

Individuele aankomst in Lucca, 's avonds een ontmoeting met een van onze medewerkers die u 
het reisschema zal laten zien en u het informatiemateriaal en de fietsen zal bezorgen in geval je 
fietsen gehuurd hebt. 

Lucca is een prachtige stad met renaissancepaleizen, Romeinse overblijfselen, zoals het 
amfitheater en het forum, en de "100 kerken", waaronder de kathedraal van San Martino die 
opvalt door zijn artistieke rechtlijnigheid. 
Er zijn elegante straten met gezellige winkels en typische restaurantjes waar lekkere 
gastronomische specialiteiten geproefd kunnen worden, zowel zoet als hartig, vergezeld van een 
uitstekende Toscaanse wijn. Geniet van een glaasje wijn op een terras in de Italiaanse nacht, een 
goed begin van een vakantie.  
 
Dag 2 een rondrit in de omgeving van Lucca  
Het platteland rondom Lucca met zijn middeleeuwse dorpjes en boerderijen is een fietstocht 
waard. Er zijn oude olijfmolens (frantoi) waar de bekende extra vergine olijfolie vandaan komt. Er 
kan gekozen worden uit een langere en kortere rit. Er is tijd om Lucca te bezoeken en je onder te 
dompelen in de geschiedenis, kunst en culinaire specialiteiten van de stad.  
 
Overnachting met ontbijt in Lucca 
Afstand: 36 km of 59 km  
Hoogteverschillen: +150m of +330m 
 

  
 
 
Dag 3 Lucca – Viareggio  
De stad verlatend passeert de route het oude Kartuizerklooster en Nozzano, een oud gehucht dat 
nog zijn oude oorspronkelijke plattegrond en een klein dorp dat door de eeuwen heen zijn 
originele aanzien en fortificaties goed heeft weten te bewaren. Een licht stijgende landweg brengt 
je naar het Massaciuccoli-park, dat langs het gelijknamige meer ligt. Vanaf de heuveltop is er een 
fantastisch uitzicht over het park, de grillige kustlijn en de blauwe zee. Afdalend verandert het 
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landschap in een zeezicht en bereik je Viareggio, Marina di Pietrasanta en de aanlokkelijke 
stranden van Versilia. 
  
Overnachting met ontbijt in Viareggio 
Afstand: 39 km  
Hoogteverschil: + 150m 
 
Dag 4 Viareggio - Pisa  
De derde etappe van deze tour begint met een tocht langs de Versilia-promenade, een van de 
beroemdste promenades in Toscane. De route doorkruist het kleine stadje Viareggio, vooral 
bekend als vakantieoord voor VIP, voor het carnavalfestival en voor de bouw van jachten en luxe 

boten. De omgeving veranderent wanneer je door het natuurpark 'Migliarino – San Rossore- 
Massaciuccoli' fietst, genietend van de geurende dennenbossen en het uitzicht op de zandduinen. 
De ‘Torre del Lago Puccini’ is zeker een bezoek waard. Dit wildste deel van de kust ligt tussen de 
zee en het platteland van Pisa. Al snel ziet u de  beroemde toren van deze stad aan de horizon 
oprijzen. 
Pisa heeft een rijk kunsterfgoed met nobele renaissancepaleizen en oude kerken. Het hoogtepunt 
is de bekende Piazza dei Miracoli, een UNESCO-erfgoed, met de Duomo en zijn klokkentoren (de 
beroemde scheve toren), de monumentale Begraafplaats en het veertiende-eeuwse Baptisterium. 
 
Overnachting met ontbijt in Pisa 
Afstand: 37 km  
Hoogteverschil: + 15m 
 
Dag 5 Pisa - Quercianella 
Geniet van de Ciclabile del Trammino, een fietspad dat is aangelegd op een oude spoorlijn. 
Fietsend langs de rivier de Arno bereik je de riviermonding in Marina di Pisa. Vanaf hier is er een 
fietspad langs de kust met mooie uitzichten op de zee en de stad Livorno. De geuren van de 
mediterrane bossen en struwelen zullen uw zintuigen langs de hele route verrukken. Na een korte 
rit door het historische centrum van Livorno, door de wijk Bella Venezia - trap je verder naar de 
kust van de stad. Aangekomen in Ardenza zijn splitst de route zich op en kun je kiezen om langs 
de kust te fietsen op een drukkere weg, maar met een adembenemend uitzicht op de Toscaanse 
Archipel met zijn kliffen en verborgen baaien. Je kan ook kiezen voor de Via del Santuario di 
Montenero, een panoramische klim van ongeveer 300 meter genesteld in het groen en gevolgd 
door heerlijke afdaling naar Quercianella. Aan jouw de keuze! 
 
Overnachting met ontbijt in Quercianella  
Afstand: 46 km  
Hoogteverschil: + 280m 
 
Dag 6 Quercianella – Castagneto Carducci 

De tocht gaat verder naar het zuiden, altijd langs de kust. Geniet van het fietsen over natuurlijke 
fietspaden in honderdjarige dennenbossen. De verschillende mooie zandstranden nodigen je uit: 
"De witte stranden van Vada", de "Mazzanta", de "Marina di Cecina. Aangezien het klimaat in dit 
deel van Toscane ook in de lente en de herfst zeer aangenaam is, heb je kun je genieten van de 
typische rust van het vroege of late seizoen en een duik in de zee te nemen als de zon nog hoog 
aan de hemel staat. 
 
Overnachting met ontbijt in Castagneto Carducci  
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Afstand: 51 km  
Hoogteverschil: + 280m 
 
Dag 7 Een rondrit door het Bolgheri wijngebied 
Het programma van vandaag is een rondrit over de wijnroute van Bolgheri. Dit is een uitstekende 
dag voor mensen die houden van de combinatie van goede wijnen en de schoonheid van het 
Toscaanse landschap met oude cipressen, uitnodigende wijngaarden, grote herenboerderijen; 
altijd met een decor van groene glooiende heuvels … Het geeft je de indruk dat je in een 
ansichtkaart fietst! Je blijft dicht bij de kust en daarom is het stijgen en dalen minimaal. De route 
van vandaag volgt voor een groot deel de beroemde wijnroute van de Etruskische kust langs 
cultureel interessante steden als Bibbona, Bolgheri en Castagneto Carducci en door het gebied 

waar Toscaanse wijnen zoals de bekende Sassicaia en Ornellaia worden geproduceerd. Je zou een 
stop kunnen maken bij één van de vele uitnodigende wijnhuizen en enkele van deze lokale wijnen 
proeven. Aan het einde van de dag weer terug in hetzelfde hotel als gisteren en tijdens een 
aperitief kun je terugzien op een heerlijke Toscaanse vakantie. 
 
Overnachting met ontbijt in Quercianella  
Afstand: 51 km  
Hoogteverschil: + 280m 
 
Dag 8 Einde van de reis na het ontbijt 
Na het ontbijt einde van deze Toscaanse fietsvakantie. Het treinstation Donoratico ligt op 3,5 km 
vanaf het hotel. Indien fietsen gehuurd dan laat je deze achter bij het hotel.  
 

 
 
 

 
Prijs per persoon 5 daagse tour:  
Maart, april & oktober: 
In tweepersoonskamer   420,00 € 
Eenpersoonskamer 600,00 € 
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Van mei tot en met september 
In tweepersoonskamer   460,00 € 
Eenpersoonskamer 640,00 € 
 
3e persoon in driepersoonskamer: 30% discount 
Gedurende de feestdagen prijs op verzoek 
 
Toeslagen: 
Hybrid fiets € 95,00 
E-Bike € 175,00 

Helm € 15,00 
Stuurtas € 20,00 
 
Prijs per persoon 5 daagse tour:  
Maart, mei & oktober: 
In tweepersoonskamer   790,00 € 
Eenpersoonskamer 1.120,00 € 
 

Juni en September 
In tweepersoonskamer   830,00 € 
Eenpersoonskamer 1.160,00 € 
 
Juli 
In tweepersoonskamer   890,00 € 
Eenpersoonskamer 1.220,00 € 
 
Augustus 
In tweepersoonskamer   945,00 € 
Eenpersoonskamer 1.275,00 € 
 
3e persoon in driepersoonskamer: 30% discount 
Gedurende de feestdagen prijs op verzoek 
 

Extra’s: 
Hybrid fiets € 140,00 
E-Bike € 245,00 
Helm € 25,00 

Stuurtas € 25,00 
 
 
 
 
 
Inbegrepen in de reis: 

 5 of 7 nachten met continental ontbijt 
 Bagagetransport van hotel naar hotel 
 Assisitentie 
 Route briefing op de aankomstdag in hotel in Pisa  
 Routeboek met kaarten en informative in het Engels of Italiaans 
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Niet inbegrepen in de reis:  

 Lokale toeristenbelasting, die direct in het hotel afgerekend moet worden 
 Alles wat niet vermeld is onder ‘Inbegrepen in de reis’ 

 
 

 
 

 

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    

 


