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INHOUD  PAG. BESTEMMING PERIODE
    
   05 1 dag  TRIER 14/05-21/05-17/06-10/07- 
    26/07-13/08-26/08-16/09
 06 2 dagen  PARIJS 04/08-05/08
 07 2 dagen  ZEELAND 28/07-29/07
    25/08-26/08
08+09  3 dagen  VOIE VERTE TRANS-ARDENNES 14/07-16/07
    03/08-05/08
10+11 3 dagen  WESTHOEK 13/07-15/07
12+13 3 dagen  VENNBAHN 25/05-27/05
    31/08-02/09
14+15 4 dagen  HOGE VELUWE 12/08-15/08
16+17 4 dagen  VOLENDAM-AMSTERDAM 27/05-30/05
    17/08-20/08
18+19 4 dagen  ECHTERNACH 27/07-30/07
20+21 5 dagen  FRIESLAND 25/08-29/08
22+23 5 dagen  ZUIDELIJK ZWARTE WOUD 10/06-14/06
    15/07-19/07
24+25 5 dagen  RIJN RADWEG 24/06-28/06
26+27 5 dagen  BOURGONDIË 04/08-08/08
28+29 7 dagen  LOIRE EN ANJOU 25/07-31/07
30+31 7 dagen  CANAL DU MIDI 02/09-08/09
32+33 7 dagen  PRAAG – DRESDEN 08/07-14/07
34+35 7 dagen  WESER RADWEG 16/06-22/06
    04/08-10/08
36+37 7 dagen  MAIN RADWEG 03/08-09/08
38+39 7 dagen  BODENSEE 19/06-25/06
    30/08-05/09
40+41 7 dagen  BERLIJN EN POTSDAM 09/07-15/07
    04/08-10/08
42+43 7 dagen  BERLIJN BIS 18/07-24/07
44+45 7 dagen  TIROL + INNRADWEG 16/08-22/08
46+47 8 dagen  FLACHAU 30/06-07/07
48+49 8 dagen  DONAU RADWEG 08/09-15/09 
50+51 8 dagen  PROVENCE 10/06-17/06
    24/08-31/08
52+53 8 dagen  ENTRE-DEUX-MERS 15/09-22/09
54+55 8 dagen  MARAIS & ILE DE RÉ 14/07-21/07
    11/08-18/08
56+57 8 dagen  DENEMARKEN 04/08-11/08
58+59 9 dagen  NOORD-ITALIË 21/07-29/07
    08/09-16/09
60+61 9 dagen  PO-DELTA 22/06-30/06
    18/08-26/08
62+63 9 dagen  KARINTHIË 06/06-14/06
    12/08-20/08
64+65 10 dagen  GARDA – LOMBARDIJE 19/05-28/05
66   INFO WIELERTOERISTEN
67  5 dagen  TOURMALET - LOURDES 17/08-21/08 
68  7 dagen  MALLORCA 28/04-04/05
69  8 dagen  DOLOMIETEN 20/07-27/07
70  10 dagen  SALOU 20/04-29/04
    05/10-14/10
71  10 dagen  PINEDA DE MAR 18/05-27/05
72   NUTTIGE INFORMATIE
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Individueel - met eigen fiets - op eigen tempo

■ Uw eigen fiets wordt vervoerd in een speciale fietsaanhangwagen.
 Een huurfiets is inbegrepen in de ééndagsreizen en de 2-daagse Parijs.

■ We fietsen niet in groep maar individueel of in groepjes. Iedereen bepaalt zelf het eigen 
tempo alsook het vertrek- en  aankomstuur.  Alle fietstochten zijn zorgvuldig uitgeko-
zen en  goed bewegwijzerd met zig stickers                     

■ Onze fietsroutes lopen meestal over fietspaden, rustige secundaire wegen,  voormalige 
spoorlijnen of jaagpaden langs rivieren en kanalen.  Af en toe is een niet geasfalteerde 
weg, fietspad of een verbindingsweg onvermijdelijk! Onderweg is er naast de prachtige 
natuur ook op culinair en cultureel gebied veel te genieten.

■ Iedereen ontvangt van elke rit een beschrijving met de voornaamste bezienswaardig-
heden. Iedere fietstocht wordt uitvoerig beschreven. Alle details, toeristische informatie 
en routebeschrijving worden ’s avonds tijdens de briefing door onze fietsbegeleider 
besproken.

■ De gemiddelde afstanden per dag variëren tussen de 40 km en 80 km. Soms kunt u 
de étappes verlengen of inkorten. Bij sommige bestemmingen verblijven wij in één of 
twee standplaatshotels, bij andere bestemmingen fietsen wij van hotel naar hotel.

■ De Zigeuner biedt hotels aan met veel aandacht voor eigenheid, kwaliteit en fietsvrien-
delijkheid. U verblijft steeds op basis van halfpension: diner en ontbijt zijn inbegrepen 
(tenzij anders vermeld). Dranken en middagmalen zijn niet inbegrepen.

■ Bij wisseling van hotel zorgt de Zigeuner voor het vervoer van de bagage.

GRAAD  1 
Een vlakke fietstocht zonder 
hellingen

GRAAD 2             
Een bijna vlakke fietstocht met enke-
le korte hellingen

GRAAD 3            
Vlak tot licht 
glooiend met af en toe een helling

GRAAD 4                   
Voor ervaren wielertoeristen met 
een goede conditie.  

Bij elke rit is de moeilijkheidsgraad per dag bepaald.
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INFO
Wie kan er mee op fietsvakantie ?
Iedereen die enige ervaring heeft met het recreatief fietsen kan 
bij ons aan een fietsvakantie deelnemen. De moeilijkheidsgraad 
van een fietstocht hangt af van verschillende factoren, zoals je 
fiets (aantal versnellingen, onderhoud), de weersomstandighe-
den (regen, wind, temperatuur), dagelijkse afstanden, de hellin-
gen en ook een beetje je eigen conditie.
De firma kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor 
fietsongevallen, schade aan eigen fiets, schade aan derde, 
letsels opgelopen bij valpartijen, diefstallen van fietsen en 
dit gedurende de ganse reis (ook tijdens de stalling van de 
fietsen in de hotels of op andere plaatsen). Wij raden aan 
om een diefstalverzekering af te sluiten voor uw fiets. Vraag 
inlichtingen bij de Zigeuner. Fietsreizen vereisen een goede 
voorbereiding. Hier volgen enkele tips om onverwachte obsta-
kels te vermijden!

■ Plan je een korte of lange fietsvakantie? Test dan op voor-
hand even je conditie uit met een dagtocht. Gemiddeld 
kan een fietser op een dag vijftig tot tachtig kilometer af-
leggen, maar hou er rekening mee dat niet iedereen het-
zelfde tempo heeft. Het is dus nuttig om voordien een idee 
te hebben van de afstand die jij op een dag ziet zitten.

■ Eens je weet waar je naartoe wilt en hoe lang jouw dag-
tochten mogen zijn, kan het plannen voor welke fietsva-
kantie u gaat kiezen beginnen..

■ Laat een fietsenmaker voor je vertrek naar je tweewieler 
kijken en hem tiptop in orde brengen. Niets is zo verve-
lend als technische pannes die voorkomen hadden kun-
nen worden!

■ Volgende stap: inpakken. Wat neem je mee op de fiets? 
Zorg dat je niet te zwaar beladen bent, maar vergeet ook 
enkele belangrijke zaken niet. Een fietspomp en een ban-
denreparatiekit zijn uiteraard geen overbodige luxe. En 
better safe than sorry, dus neem ook die helm maar mee!

■ Elektrische fietsen!!! : gelieve de batterijen uit te nemen 
voor het vervoer van de fietsen.

■ Ook al ben je van plan om rustig aan te fietsen, je kleding 
pas je best aan de sportinspanning aan. 

■ Klaar voor de start? Pomp die banden nog even op en je 
kan vertrekken!



Trier 5

D Huurfiets inbegrepen

INBEGREPEN
■   Heen en terug in comfort autocar
■  Goede huurfietsen (E-bikes € 12 extra)  
■ Avondeten: soep + hoofdgerecht (vlees of vis)  
 + dessert

1 Vertrek
 Diepenbeek om  07u00.

2 Aankomst 
 Omstreeks 9u30 in Trier, hier worden de 

huurfietsen in ontvangst genomen.

3Route  52 km  Trier – Grevenmacher – Trier
 Van hieruit fietsen we richting Porta Nigra om 
vervolgens het fietspad langs de rechteroever 
van  de Moezel te volgen. Een mooie rit langs 
bekende dorpjes zoals  Konz, Igel en Wasserbillig 
brengt ons tot in Grevenmacher (Luxemburg). 
Hier hebben wij de tijd om het stadje te 
bezoeken en te lunchen (facultatief ). In de 
namiddag steken wij de Moezel over en fietsen 
we verder langs de linkeroever  richting Temmels, 
Oberbillig en Wasserliesch om vervolgens  aan te 
komen in Trier.

4 Avondeten
 Omstreeks 16u30  eindigen wij deze fietsdag 
terug bij de fietsverhuur.  Verder met de autocar 
naar ons restaurant in het centrum van Trier voor 
het avondeten.

5 Terug
 19u00 vertrek vanuit Trier richting Diepenbeek.  

Aankomst voorzien rond 21u30.

1 DAG
Trier
AFREISDATA  
14/05 - 21/05 – 17/06 – 10/07 – 26/07 – 
13/08  – 26/08 – 16/09             
€ 75/pers.

Vanaf de Porta Nigra in Trier, de Romeinse 

stadspoort uit de 4de eeuw en het toeristisch 

uithangbord van de stad, kan u heerlijk fietsen 

langs de lanen, die het historisch centrum om-

sluiten. Zo kom je aan de Moezel, waar u langs 

beide oevers kunt 

fietsen.

Trier

NIEUW
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INBEGREPEN
■    Heen en terug in comfort autocar  
■ 1 nacht K+O
■   HOTEL IBIS in het centrum van Parijs 

2 DAGEN
Parijs
AFREISDATA  
04/08 tot 05/08 € 179/pers.

Toeslag éénpersoonskamer:  € 43

Parijs

D Huurfiets inbegrepen

1e  dag  400 km 
 Vandaag verkennen wij de Franse hoofdstad met de au-

tocar langsheen de vele gebouwen en monumenten die 
Parijs rijk is: Eiffeltoren, Arc de Triomphe, Louvre, Notre 
Dame, Moulin Rouge, Montmartre…  Verder naar ons 
hotel in het centrum van Parijs. Avondmaal in groep in 
de buurt van het hotel (facultatief ).

2e  dag  35 km 
 Een rustige zondag .. vandaag stippelden wij een fiets-

tocht uit dwars door Parijs, met extra veel aandacht voor 
enkele mooie parken, zoals Jardin du Luxembourg en 
Tuileries.  En u zal zich even Tom Boonen wanen als wij 
de meest beroemde laan ter wereld, de Champs-Elysées, 
afrijden. In groep door Parijs met begeleider.  In de late 
namiddag vertrek richting Diepenbeek. Het avondmaal 
(facultatief )  nemen wij in Péronne, op weg naar huis. 

Wij fietsen in groep door Parijs met begeleiding, op de plaatsen 
waar het mogelijk is wordt ook de nodige uitleg gegeven.  
Het is ook mogelijk om individueel te fietsen aan de hand van een 
stadsplan.

Bekijk Parijs eens anders ! 

Vanop de fiets bijvoorbeeld…Fietsen 

door Parijs ligt niet zo voor de hand 

en juist dat maakt deze fietstocht zo 

verrassend.  Er is de laatste jaren veel 

veranderd betreffende de fietscultuur 

in Parijs. Er zijn honderden kilometers 

fietspaden aangelegd en op zondag 

zijn sommige wegen autovrij. 

Het blijft echter oppassen in de Parijse 

straten: automobilisten moeten nog 

steeds wennen aan het fietsverkeer.

6  Parijs
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D Eigen fiets meebrengen

INBEGREPEN
■   Heen en terug in comfort autocar
■  2 nachten halfpension
■   Hotel Amadore Arion****, Vlissingen

2 DAGEN
Zeeland
AFREISDATA  
28/07 tot 29/07
25/08 tot 26/08             € 219/pers.

Toeslag éénpersoonskamer:  € 40

Zeeland Vlissingen

1e  dag  50 km Vlissingen 
 We vertrekken in de omgeving van Neeltjes Jans 

verder via de kust richting Vlissingen met zijn mooie 
boulevard tot aan ons hotel aan de strandboulevard

2e dag  55 km Het Veerse Meer 
 Vanuit het hotel richting Middelburg en via het Veer-

se meer terug naar Vlissingen

Zeeland-Vlissingen  7

Zeeland is een fietsparadijs, Het waterleven is er veel-

zijdig, het landleven rijk. Vlissingen is een eeuwenoude 

stad. Het maritieme verleden is nog overal terug te vin-

den. Deze fietsroute voert u door de mooiste plekjes van 

de stad en zijn omgeving. Het Zeeuwse fietsknooppun-

tennetwerk biedt allerlei  mogelijkheden om te fietsen 

in Zeeland. 

Wij logeren in het mooie ****hotel Arion aan de strandboulevard van 

Vlissingen.

NIEUW



8  Voie verte Trans-Ardennes

Voie verte Trans-Ardennes

NIEUW

Op slechts een paar uur rijden van Diepenbeek ben je in een 

echte Franse omgeving. Je fietst over de Voie verte Trans-

Ardennes, een fietspad langs de Maas van 130 kilometer. Sinds 

2016 maakt de Trans-Ardennen deel uit van de Maasfietsroute. 

De route over het jaagpad is bijna helemaal autovrij en loopt 

meestal langs de rustige kant van de Maas. Je fietst langs 

weilanden, bossen en dorpjes met landelijke woningen. 

De route begint in Givet (niet ver van de Belgische grens) en 

loopt via Charleville-Mézières en Sedan, om te eindigen in Mouzon.
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INBEGREPEN
■  Heen- en terugreis in comfort autocar
■  2 nachten halfpension
■  Hotel ** Ibis Charleville-Mézières

3 DAGEN
Voie verte Trans-Ardennes
AFREISDATA  
14/07 tot 16/07
03/08 tot 05/08               € 299/pers.

Toeslag éénpersoonskamer:  € 70

1e dag  50 km Mouzon - Charleville-Mézières 
 Vertrek in de vroege morgen via Namen en Bouillon 

tot in Mouzon (Frankrijk). Vanaf hier starten we onze 
fietstocht langs mooie fietspaden met een eerste 
stop in Sedan met zijn mooie burcht. Verder langs 
de kronkelende Maas tot in Charleville-Mézières.
Overnachting in hotel Ibis Charleville-Mézières   

                          

2e dag 60 km Charleville-Mézières - Ham-sur-
Meuse

 Vanuit ons hotel met de fiets richting Ham-sur-
Meuse. Via kleine dorpjes als Nouzonville, Monther-
mé, Revin en Fumay tot in Ham-Sur-Meuse . Met de 
bus terug naar naar ons hotel  in Charleville-Méziè-
res.         

3e dag  40 km Ham-sur-Meuse - Mariembourg 
Met de bus naar Ham-sur-Meuse verder met de 
fiets tot in Givet. Hier verlaten we het fietspad Trans 
– Ardennes en volgen we het fietspad “Ravel” tot in 
Mariembourg. Fietsen inladen en avondeten (facul-
tatief ) in Mariembourg.

D Eigen fiets meebrengen



10  de Westhoek-Ieper en de IJzervallei

Er bestaan ongetwijfeld vele manieren om die “Groote Oor-

log” te herdenken, wij doen het per fiets. Deze fietstocht staat 

volledig in het teken van de Eerste Wereldoorlog. Het traject 

neemt je mee langsheen de voormalige frontlijn rond Ieper. 

Op de eerste dag fietsen we door de Ieperboog met Hill 62 

en verder naar Passendale. Op de tweede dag fietsen we naar 

de IJzertoren, de dodengang en het kerkhof van Langemark. 

Op de derde dag fietsen we naar Poperinge en gaan 

we terug naar de sporen van de Eerste Wereld-

oorlog achter het front, in West-Vleteren krij-

gen wij dan de kans om te proeven van het 

lekkere bier.  

De Westhoek - Ieper 
en de IJzervallei

VEURNE

IEPERIEPER
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INBEGREPEN
■  Heen- en terugreis in comfort autocar
■  2 nachten halfpension.
■  Hotel Best Western Flanders Lodge *** 
■  EXTRA avondeten dag 3

1e  dag  47 km  De Ieperboog
  Met de fiets richting centrum Ieper en via de Me-

nenpoort fietsen we langs de wallen van Ieper naar 
de Zillebeekse vijvers, we fietsen rond Hill 62, Hill 
60. We komen langs Australische en Britse kerkho-
ven, langs het bedevaartsoord Dadizele. Er is ruim 
tijd om het grootste kerkhof van de gemenebest 
Tyne Cot in Passendale uitgebreid te bezoeken. Op 
de terugweg rijden we langs het oorlogsmuseum 
in Zonnebeke.

2e dag  52 km  De IJzertocht
 Vandaag fietsen we richting IJzertoren in Diksmui-

de. We komen langs het Britse kerkhof met het be-
roemde gedicht van dokter John MC Crae: The red 
poppies. De IJzertoren en de dodengang kunnen 
we bezoeken. Via een omweg is het ook mogelijk 
het Duits militaire kerkhof in Vladslo met het treu-
rende ouderpaar van Käthe Kollwitz te bezoeken. 
Via het natuurreservaat De Blankaart fietsen we 
richting Langemark met het Studenten Friedhof. 
Om 20 uur is er de ‘Last Post’ aan de Menenpoort.

3e dag  50 km  De hop en de West- Vleteren route
 Vanuit ons hotel richting de Dikkebusvijverbeek 

en verder langs de rand van de Vlaamse Ardennen 
naar Poperinge. Via enkele hopplantages fietsen we 
naar de Sint-Sixtusabdij van West-Vleteren waar we 
een West-Vleteren kunnen drinken. Via de IJzer, het 
Lo kanaal, een Belgisch kerkhof in Steenkerke ko-
men we op het historische marktplein van Veurne. 
In de buurt van het marktplein worden de fietsen 
geladen. Extra avondmaal inbegrepen. 

De Westhoek-Ieper 
en de IJzervallei
AFREISDATA  
13/07 - 15/07        € 299 /pers.

Toeslag éénpersoonskamer: € 28

3 DAGEN

D Eigen fiets meebrengen



12  Vennbahn

De Vennbahn is één van de langste fietspaden langs voor-

malige spoorlijnen in Europa en doet drie landen aan: Duits-

land, België en Luxemburg. Het 125km lang tracé van Trois-

vierges naar Aken met een gemiddelde daling van 2% biedt 

fietsers volop de kans om de natuur, de flair van een grens-

streek, verhalen rondom de Vennbahn en de geschiedenis 

te beleven. In korte tijd kreeg de Vennbahn twee belangrijke 

onderscheidingen; in 2013 de European Greenways Award       

  en in 2014 werd deze uitgeroepen tot fietsroute van het 

jaar, een nieuwe internationale onderscheiding. Dit 

geeft al aan dat de Vennbahn een absolute aan-

rader is om te gaan ontdekken als fietsliefhebber. 

Iedere rit kan uitgebreid worden.

Langs de Vennbahn 
“Langs stilgelegde spoorlijnen over Europese grenzen heen”

AACHEN

St.VITH

MONSCHAU

TROISVIERGES 
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INBEGREPEN
■  Heen- en terugreis in comfort autocar
■  2 nachten halfpension.
■  Hotel Carat Vital****, Monschau 

Langs de Vennbahn
AFREISDATA  
25/05 – 27/05
31/08 – 02/09     € 315 /pers.

Toeslag éénpersoonskamer: € 50

3 DAGEN
1e dag  34 km  Troisvierges – St-Vith 

  Met de bus naar het station van Trois Vierges in 
Luxemburg. We fietsen richting grens, langs een 
gesloten tunnel met vleermuizen. Dan volgen me-
ren van Weiswampach en het idyllisch dal van de 
Our. Na 20km naar Burg Reuland met een oude 
burchtruïne en verder naar St. Vith.

 Deze tocht kan uitgebreid worden met de Eifel Ar-
dennen Radweg richting Prum.

 De fietsen worden in St Vith gestald en de bus 
brengt ons naar Monschau.

2e dag  45 km  St Vith - Monschau   
 Met de bus naar St Vith, bezoekje aan de stad.

 We fietsen vandaag door de Hoge Venen en het 
prachtige natuurpark van de Botrange. Het gaat 
lichtjes berg af door het dal van de Rur en de Amel 
langs het stuwmeer van Bütgenbach, de viaducten 
van Rechenstein en Weywertz.

 Aankomst terug aan het hotel in Monschau.
 Overnachting in Monschau waar we ’s avonds nog 

kunnen wandelen.

3e dag  60 km  Monschau - Aken  
 We fietsen op een oud treinspoor door de prach-

tige natuur afgewisseld met mooie uitzichten.  
Via het stuwmeer van de Rur, langs de historische 
stadskern, naar het potterijmuseum in Raeren en 
de voormalige abdijstad Kornelimunster. Het tra-
cé verloopt door het noordelijke voorland van de 
Hoge Venen. 

   
   De tocht eindigt in de stad van Karel De Grote in 

Aken. De fietsen worden in de buurt van Vaals gela-
den.

D Eigen fiets meebrengen



14  Hoge Veluwe

Dit fietsparadijs bevindt zich op De Veluwe, op een boog-

scheut van Apeldoorn. Het Nationale Park De Hoge Veluwe is 

met zijn 5.400 hectare aan bos, heide, vennen en stuifzand, 

ideaal voor fietsers. En wie van cultuur houdt, brengt er een 

bezoek aan het wereldberoemde Kröller-Müller Museum. 

Hier is het niet alleen de natuur die indruk maakt – heu-

velachtige bossen, heidevelden en stuifzanden waar wilde 

zwijnen, edelherten, reeën en moeflons vrij rondtrekken – 

maar ook de cultuur en architectuur.

Hoge Veluwe
Fietsen in en rond het natuurpark de Hoge Veluwe en Apeldoorn

APELDOORN



Hoge Veluwe  15

INBEGREPEN
■  Heen- en terugreis in comfort autocar
■  3 nachten halfpension.
■  Hotel De Cantharel****, Apeldoorn 
■  EXTRA avondeten dag 4

Hoge Veluwe
AFREISDATA  
12/08 tot 15/08         € 499/pers.

Toeslag éénpersoonskamer: € 90

4 DAGEN
1e dag  40 km  Rondje Veluwe

 Vertrek vanuit Diepenbeek, aankomst in ons Hotel 
De Cantharel bij Apeldoorn omstreeks 10u00. Fiet-
sen uitladen en een eerste tocht over de Veluwe 
naar het typische Veluwedorp Garderen. Op de 
terugweg komen we langs Radio Kootwijk, een in 
ere hersteld rijksmonument uit de tijd van de We-
reldomroep.

2e dag  55 km  Nationale Park de Hoge Veluwe
 Vandaag gaan we naar het Nationale Park de Hoge 

Veluwe (inkom betalen). We fietsen in het park 
langs de betoverende mooie heidegebieden. We 
brengen zeker een bezoek aan het Museonder in 
het Bezoekerscentrum en het Kröller-Müller mu-
seum met beeldentuin. Via één van de uitgangen 
fietsen we terug naar ons hotel.

3e dag  55 km  Nationale Park de Veluwezoom
 Vandaag gaat de route hoofdzakelijk door het  

NATIONAAL PARK DE VELUWEZOOM. Het is met 
5000 ha één van de grootste aaneengesloten na-
tuurgebieden in Nederland. Het zeer heldere water 
dat uit het gebied komt, heeft gezorgd voor vele 
papiermolens en de grootste natuurlijke water-
val van Nederland De Loenense Waterval. Via het 
Apeldoorns Kanaal terug naar ons hotel.

4e dag  40 km  Apeldoorn – Paleis het Loo
 Via uitgestrekte bos-en heidelandschappen door een 

heuvelachtig terrein fietsen we naar APELDOORN. 
Gelegenheid om een bezoek te brengen aan PA-
LEIS HET LOO de voormalige residentie van de Ne-
derlandse Koninklijke familie (inkom betalen). Via 
het centrum van Apeldoorn fietsen we terug naar 
ons hotel, fietsen laden en extra avondmaal. Vertrek 
naar Diepenbeek.

D Eigen fiets meebrengen



16  Volendam - Alkmaar - IJmuiden en Amsterdam

Geen bergen, hoogstens een brugje,  geasfalteerde fietspaden en 

vrijwel verkeersarme wegen. Via fietsknooppunten en bewegwijzerde 

fietsroute door het kazen- en klompenland van Nederland. Kleurige 

bloemenvelden in het voorjaar zijn een lust voor het oog. 

Tegenstellingen van rust, met overvloedige fauna en flora, staan 

in schril contrast met de hoogovens van IJmuiden.  Rondom 

Amsterdam liggen verrassend veel leuke dorpen en stille 

plekjes.  Het volkse Volendam en het aangename stadscentrum 

van Amsterdam zijn de start en de aankomst van onze trip.

Volendam - Alkmaar
IJmuiden en Amsterdam

IJMUIDEN

VOLENDAM

ALKMAAR
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INBEGREPEN
■   Heen- en terugreis in comfort autocar
■   3 nachten halfpension.
■   Hotel Zuiderduin****, Egmond aan Zee
■   Duinkaart

1e dag  45 km  Volendam – Egmond aan Zee                                                                                                                                              
In Volendam  via  het fietsroutenetwerk van het IJs-
elmeer naar de Noordzee. Langsheen de bekende 
kaasdorpen  Volendam en Edam door de Beemster 
naar  het hotel in Egmond aan Zee.

2e dag  62 km  Rondje Alkmaar            
 Na het ontbijt, vertrekken naar de stad Alkmaar. Een 

heerlijke ontspannende rit langs water- en windmo-
lens brengt ons door de polders via de duinen  en 
de Noordzee terug naar  het  hotel.  

3e dag  kleine ronde 52 km of  grote ronde  61 km 
Egmond aan Zee - IJmuiden

                                                                                                                                          Van noord naar zuid langsheen de kust, is de indus-
triestad IJmuiden ons keerpunt. Hier splitst de rou-
te. Ofwel kies je voor een overzet met de taxiboot 
langs gigantische zeeschepen, het Noordzeekanaal 
is hiermee geen obstakel meer voor fietsers, ofwel 
blijf je liever op het vasteland en kies je voor de 
kleine ronde. Na enkele  knooppunten of terrasjes  
komen de twee routes tezamen  en vervolgen  wij 
de gemeenschappelijke route naar het hotel.

4e dag  Egmond aan Zee - Amsterdam
 Heel wat waters scheiden ons van de Nederlandse 

hoofdstad. Om in de loop van de namiddag de fiet-
sen te laden in de aanhangwagen dit geeft ons dan 
toch nog de tijd om de hoofdstad te verkennen; 
een museum, de walletjes, stadswandeling, boot-
rondvaart, terrasje het kan allemaal!

Volendam - Alkmaar
IJmuiden en Amsterdam
AFREISDATA  
27/05 tot 30/05
17/08 tot 20/08           € 480/pers.

Toeslag éénpersoonskamer: € 53

4 DAGEN

VOLENDAM
D Eigen fiets meebrengen



18 Echternach-Sauer-Saar en Moezel

Fietstocht op de grens van Duitsland – Frankrijk en Luxem-

burg. Kleine romantische wijnstadjes en een afwisselend 

rivierenlandschap zijn de troeven van deze tocht. Deze kwa-

liteitsfietsroute met vier sterren staat garant voor fietsple-

zier voor jong en oud. Naast de rivier fietst u door vlak 

terrein – van de Franse grens tot aan Konz, waar de 

Saar uitmondt in de Moezel. Verder fietsen we naar 

Echternach en de stad Ettelbruck. 

Echternach - Sauer
Saar en Moezel

SAARBRUCKEN

TRIERETTELBRUCK
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INBEGREPEN
■   Heen- en terugreis in comfort autocar
■   3 nachten halfpension.
■   Hotel Deutscher Hof***, in Trier  

1e dag 50 km  Saarbrucken - Merzig
 We vertrekken in Saarbrucken, een grensstad met 

Franse sfeer. We fietsen naar Völklingen naar het 
werelderfgoed Völklinger Hütte, het Europees cen-
trum voor kunst en industriecultuur. Saarlouis is een 
stad met Franse sfeer en werd in 1680 door Lode-
wijk de Zonnekoning gesticht. We stallen de fietsen 
in Merzig en met de autocar naar Trier.

2e dag  60 km  Merzig – Trier 
 Vertrek met de autocar naar Merzig. Vandaag fiet-

sen we langs de Saar naar Konz. In Mettlach is het 
de moeite waard om de tentoonstelling van Ville-
roy & Boch te bezoeken. We fietsen richting Ser-
rig, in Saarburg zijn talrijke bezienswaardigheden 
te ontdekken: o.a. de burcht en de waterval. Het 
stadscentrum Saarburg wordt ook Klein Venetië 
genoemd. In Konz is de monding van de Saar in de 
Moezel. Verder tot aan ons hotel in Trier.

3e dag  45 km  Trier - Echternach
 Van Trier naar Echternach. Trier is een prachtige stad 

langs de Moezel met enkele historische pareltjes. 
Langs de andere oever terug naar Wasserbillig waar 
de Sauer (Sure) in de Moezel uitmondt. Van hieruit 
gaat het dan naar Echternach langs het wonder-
mooie dal van de Sure en Klein Zwitserland. Terug 
naar ons hotel in Trier met de autocar.

4e dag  40 km Echternach - Diekirch - Ettelbruck
 Met de autocar naar Echternach. De route gaat 

dwars door het Müllerthal naar Bollendorf - Diekirch 
en Ettelbruck. We fietsen op de grens van Duitsland 
en Luxemburg. Diekirch en Ettelbruck zijn typische 
Luxemburgse dorpjes. De fietsen worden in Ettel-
bruck ingeladen. Terug naar Diepenbeek (180km).

Echternach-Sauer-Saar 
en Moezel
AFREISDATA  
27/07 tot 30/07        € 499/pers.

Toeslag éénpersoonskamer: € 66

4 DAGEN

D Eigen fiets meebrengen



20  Friesland

De Elfstedentocht spreekt nog steeds tot de verbeelding. 

De 200 km lange schaatstocht die voor de eerste keer 

in 1909 werd georganiseerd heeft een heroïsch karak-

ter. In 1997 werd de laatste keer geschaatst. Het water-

rijke Friesland leent zich niet alleen voor schaats- en 

zeiltochten, u kunt er ook prachtig fietsen. In het vlakke 

landschap liggen vele goed gemarkeerde fietspaden. U fietst 

langs meren, over dijken en tussen de weilanden. Tijdens 

deze fietstocht van 205 km doet u alle elf Friese steden aan 

en maakt u uitgebreid kennis met het Friese merengebied en 

de vele cultuurhistorische bezienswaardigheden.

Friesland - Elfstedentocht
De Elfstedentocht: de tocht der tochten

IJLST

LEEUWARDEN

DOKKUM

FRANEKER

NIEUW
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INBEGREPEN
■   Heen- en terugreis in comfort autocar
■   2 nachten halfpension
■   Hotel Galamadammen***, Koudum
■   2 nachten halfpension
■   Hampshire hotel****, Oranje Leeuwarden

1e dag 57 km  IJlst - Sneek - Sloten - Koudum
 Vertrek in Diepenbeek naar één van de elf steden: 

IJlst. Van hieruit fietsen we langs het Sneekermeer 
naar Sneek. Van Sneek gaat het dan verder langs 
het Slotenmeer naar één van de mooiste Friese 
dorpjes Sloten. Vanuit Sloten fietsen we naar het 
hotel in Koudum.

2e dag  60 km  Koudum - Sloten - Stavoren -  
Hindelopen - Workum - Bolsward 

 Met de fiets terug naar Sloten. Vandaag fietsen we 
naar Stavoren, Hindeloopen, Workum en Bolsward. 
Stavoren: de oudste en ooit de rijkste stad uit de 
regio. Fietsen langs het strand naar de volgende 
stad Hindeloopen met vele kleine bruggetjes. We 
eindigen vandaag in Bolsward, verder met de bus 
terug naar Koudum.

3e dag  58 km  Bolsward - Harlingen - Franeker
 Met de bus naar Bolsward. Van hieruit naar de 

haven van Harlingen, de belangrijkste haven van 
Friesland. Van Harlingen gaat het verder naar Frane-
ker, met zijn mooi stadhuis en typische theehuisjes. 
De bus brengt ons naar het hotel in Leeuwarden.

4e dag  64 km  Franeker - Dokkum - Leeuwarden
 Van Franeker  naar Dokkum en Leeuwarden. Langs 

het strand van de Waddeneilanden gaat het naar 
Holwerd en Dokkum. De laatste stad van de Elf-
stedentocht, verder  naar Bartlehiem, een speciaal 
dorpje in de Elf Stedengeschiedenis. Van hieruit 
fietsen we naar  Leeuwarden.

5e dag  40 km Leeuwarden - IJlst - Sneek
 In Leeuwarden kunnen we de ijshal die speciaal 

gebouwd werd voor de Elfstedentocht bezoeken. 
Wij fietsen van Leeuwarden naar Sneek en eindigen 
waar we begonnen waren. Met de bus terug naar 
Diepenbeek.

Friesland - Elfstedentocht
AFREISDATA  
25/08 tot 29/08        € 639/pers.

Toeslag éénpersoonskamer: € 148

5 DAGEN
DOKKUM

D Eigen fiets meebrengen



22  Zuidelijk Zwarte Woud

Fietsroute van 250 km rondom het natuurpark Südschwar-

zwald, met slechts een paar hellingen, overwegend geasfal-

teerd en vrijwel autovrije wegen. Enkele korte stukken lopen 

door Zwitserland en Frankrijk. Op de route door het zuiden 

van het Zwarte Woud luidt het motto: ‘gebruik de vaart 

van het middengebergte’, het gaat bergafwaarts naar het  

Südschwarzwald.  Hier kan u landschappelijke highlights 

ontdekken, zoals het Wutach-ravijn, het Markgräflerland 

en tijdens een ommetje naar Frankrijk het beschermde 

natuurgebied ‘Petite Camargue’.  De talrijke middeleeuw-

se stadjes evenals Bazel en Freiburg zorgen ervoor dat ook 

de cultuur niets tekort komt.

Zuidelijk Zwarte Woud

HINTERZARTEN

KIRCHZARTEN

BASEL



INBEGREPEN
■  Heen- en terugreis in comfort autocar
■  2 nachten halfpension.
■  Hotel Möhringers****, Schwartzwald  
■  2 nachten halfpension
■  Hotel Krone***, Neuenburg am Rhein  

1e dag  40 km  Hinterzarten- Bonndorf  
  Fietsen uitladen en vanaf de hoogvlakte door 

prachtige natuurlandschappen naar het mooi gele-
gen Titisee. Verder  door prachtige bossen naar ons 
hotel in Bonndorf. 

2e dag  52 km  Bonndorf –Waldshut 
 Vanuit ons hotel via een kilometerslange afdaling 

naar  Lausheim Langs de Grimmelhofen water-
molen fietsen we naar Stühlingen en het mooie 
Lauchringen tot in Waldshut alwaar wij onze fietsen 
stallen. 

3e dag  50 km  Waldshut – Rheinfelden
 Fietsen ophalen en langs de Rijn naar het stadje 

Laufenberg verder naar Bad Säckingen. Door een 
natuurgebied naar het kasteel van Beuggen via de 
waterkrachtcentrale van Rheinfelden tot aan onze 
fietsenstalling. 

4e dag  60 km  Rheinfelden-Neuenburg am Rhein 
 Langs een fietsbrug rijden we Zwitserland binnen. 

Over het vlakke fietspad naar Kaiseraugst, verder 
naar Basel en via het Franse Huningue over de 
Dreiländerbrücke terug het Duitse Well Am Rhein 
binnen. Langs de Rijn tot in ons hotel in Neuenburg 
am Rhein..

5e dag  46 km  Neuenburg am Rhein – Kirchzarten 
 Vanuit ons hotel fietsen we over vlakke wegen weg 

van de Rijn naar Heitersheim. Door de wijngaarden 
richting Freiburg tot in het mooie stadje Kirchzar-
ten. Fietsen inladen en vertrek naar Diepenbeek.

Zuidelijk Zwarte Woud
AFREISDATA  
10/06 tot 14/06  
15/07 tot 19/07               € 535/pers.

Toeslag éénpersoonskamer: € 40
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5 DAGEN

D Eigen fiets meebrengen



24  Rijn-Radweg

Deze 308 km lange fietstocht brengt je van Mainz tot aan 

Feste Zons, even voorbij Keulen. Het unieke, mooie “Midden 

Rijndal” staat op de werelderfgoedlijst van de Unesco met 

zijn prachtige fietspaden door het groen.  Aan de oevers van 

de Rijn zie je prachtige romantische burchten en kastelen 

die tot de verbeelding spreken. Je rijdt door de vallei van 

de Lorely. Deze volledig vlakke fietstocht brengt je naar 

kleine wijndorpjes, zoals het bekende Rüdesheim. Deze 

plaats is bekend voor zijn uitgangsstraatje: de “Drosselgasse”.  

Wij passeren langs bekende stadjes en grotere steden: 

Remagen, Boppard, Oberwesel, Koblenz waar Moezel en Rijn 

samenvloeien, Bonn en Keulen. 

Rijn-Radweg

MAINZ

BONN

FESTE ZONS

SPAY



INBEGREPEN
■  Heen- en terugreis in comfort autocar
■  2 nachten halfpension
■  Hotel Brühl’s Trapp-Superior***, Rüdesheim
■ 1 nacht halfpension + 1 nacht K+O
■  Hotel 4Jahreszeiten****, Bad Breisig

1e   dag  45 km   Mainz  - Rüdesheim    
 Mainz is de hoofdstad van Rheinland Pfalz, met zijn 

mooi marktplein.  We fietsen verder richting Bingen 
voor het nemen van de overzetboot naar Rüdes-
heim.

2e dag  58 km  Rüdesheim – Spay     
 Terug met de veerboot naar de overkant en verder 

langs de Rijn langs burchten en kastelen en wijn-
dorpen zoals Bacharach, Oberwesel, St Goar en 
Boppard.

3e dag  55 km  Spay – Bad Breisig        
 Van hier fietsen  we richting Koblenz tot aan Deut-

sches Eck met zijn indrukwekkende standbeeld van 
Keizer Willem. De Moezel vloeit hier in de Rijn. Je 
kan met de kabelbaan naar de overzijde van de Rijn 
zweven. We steken de Moezel over en rijden verder 
naar Bad Breisig.

4e dag  50 km  Bad Breisig – Urfeld   
 Deze route brengt ons naar de brug van Remagen 

met zijn Friedensmuseum. Je kan ook het residen-
tiële Bad Godsberg bezoeken en de mooie Rijn- 
oever van Bonn, de voormalige hoofdstad van 
West-Duitsland met zijn historische en hedendaag-
se architectuur.. 

5e dag  50 km  Urfeld – Feste Zons     
 Vanuit Urfeld komen we in de prachtige stad Keu-

len met zijn grote Dom, Altstadt en talloze pleintjes 
en terrasjes. Deze stad verdient zeker een bezoek. 
Wij komen langs de Fordfabrieken op weg naar 
onze eindbestemming, het vestingsstadje Feste 
Zons. Van hieruit met de autocar  terug richting 
Diepenbeek.

Rijn-Radweg
AFREISDATA  
24/06 tot 28/06         € 499/pers.

Toeslag éénpersoonskamer: € 47
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26  Bourgondië

Geen enkele streek in Frankrijk wordt zo direct in verband 

gebracht met de kunst van het genieten. “Bourgondisch” staat 

voor uitbundig, overvloedig, lekker eten en drinken. Het reliëf is 

nooit te extreem om te fietsen, maar pittige stijgingen komen 

hier en daar wel voor.  In deze streek groeien de druiven voor de 

beste wijnen van Frankrijk: Chardonnay voor de witte Chablis en 

Pinot Noir voor de rode Bourgognewijnen.  We fietsen niet alleen 

door schilderachtige wijngaarden en langs pittoreske wijndorpen 

maar worden evenzeer bekoord door de religieuze bouwkunst. 

We vinden die vooral terug in de basiliek van Chalon-sur-Saône      

     en in de abdijen van Tournus en Cluny. Zeker vergeten 

wij de talrijke kastelen niet zoals Berzé le Chatel, 

kasteel van Cormatin en het kasteel van Germolles.

Bourgondië

CLUNY

BEAUNE

CHALON-SUR-SAÔNE



INBEGREPEN
■  Heen- en terugreis in comfort autocar
■  4 nachten halfpension.
■  Hôtel Le Dracy ***, Dracy-le-Fort

1e dag  540 km/25 km  La Loyère
   Chalon-sur-Saône – Dracy-le-Fort

 Vertrek Diepenbeek in de vroege morgen. Na aan-
komst in La Loyère fietsen we langs het Canal du 
Centre naar het kasteel La Loyère en verder naar 
Chalon sur Saône voor een bezoek aan het centrum 
met zijn vele bezienswaardigheden. Het laatste 
deel over de voie verte naar ons hotel in Dracy-le-
Fort.

2e dag  51km  Dracy-le-Fort – Dracy-le-Fort

   Lus vanuit Dracy-le-Fort door het hinterland, met 
het kasteel van Germolles. Verder langs kleine ver-
keersluwe wegeltjes in een prachtige natuur met 
panoramische uitzichten door en naar de wijn- 
gaarden van het bekende Mercurey en zo terug 
naar Dracy.

3e dag  52 km  Dracy-le-Fort – La Truchère
 Over het vrij liggend fietspad “voie verte” naar Cha-

lon sur Saône. Over verkeersluwe wegen door pit-
toreske dorpjes en loofbossen op weg naar de rivier 
Saône. Wij fietsen langs de Saône tot in het gezel-
lige Tournus met zijn bekende abdij en fietsmuse-
um.  Via de rivier La Seille bereiken we ons eindpunt 
de terrasjes aan het water van La Truchère.

4e dag  60 km  La Roche-Vineuse – Dracy-le-Fort
 Fietsen over het volledig vrijliggend fietspad “voie 

verte” langs het kasteel van Berzé le Châtel, door 
de fietstunnel 1,6 km van Bois Clair, Cluny met zijn 
middeleeuwse oude stad, abdij en paardenstoete-
rij. Verder langs het bekende dorpje Taizé, Cormatin 
met zijn prachtig Renaissance kasteel. Tussen de 
wijngaarden van Buxy en Givry tot in ons hotel.

5e dag Dracy-le-Fort – Beaune
 Langs het fietspad van het Canal du Centre naar 

Chagny van waaruit we de wijngaardroute nemen 
tot Beaune. Verschillende premiers crus zoals Chas-
sagne-Montrachet, Meursault, Volnay, Pommard 
passeren ons pad. Als afsluiter zal een bezoek aan 
het mooie stadje Beaune zeker niet ontbreken.

Bourgondië
AFREISDATA  
04/08 tot 08/08         € 625/pers.

Toeslag éénpersoonskamer: € 156

Bourgondië  27

5 DAGEN

D Eigen fiets meebrengen



28  Loire & Anjou

Deze klassieke fietstocht volgt het meest fameuze traject 

van Frankrijks langste rivier de Loire, stroomafwaarts richting 

Atlantische Oceaan tussen Chinon en Ancenis. Meestal fietst 

u over fietspaden. Op andere stukken fietst u autoluw door 

de vallei. U komt langs wijngaarden, zonnebloemvelden en 

loofbossen. Door de streek van de holwoningen (tufsteen), 

Loirewijnen, Cointreau, likeuren, kastelen en abdijen. 

Saumur stad van bubbels, kunst en historie, zijn 

prachtige burcht, de oude wijk musea, Frankrijks 

cavalerieschool  Cadre Noir en .....vele gezellige terrasjes.   

Dit alles en het zacht, zuiders klimaat, natuur, cultuur, 

heerlijke keuken, wijn & bubbels zorgen voor 

een onvergetelijke fietsvakantie.

Loire & Anjou

ANCENIS

SAUMUR

CHINON



INBEGREPEN
■  Heen- en terugreis in comfort autocar
■  2 nachten halfpension.
■   Hotel De La Loire**,  Ancenis 
■   4 nachten halfpension
■  Hotel Mercure Bords De Loire****, Samur 

1e dag 745 km 
 Vanuit Diepenbeek over de Franse autowegen via 

Parijs, naar Ancenis.

2e dag  46 km  Chalonnes-sur-Loire – Ancenis
 Langs de Loire naar Montjean-sur-Loire met zijn 

monumentale beeldhouwwerken. Verder naar  
St. Florent-le-Vieil met esplanade, abdij en dorps-
plein met een mooi panoramisch zicht. Naar het 
mooie stadje Ancenis, gelegen langs de rivier, fiet-
sen we door tot in ons hotel.

3e dag  48 km  Chalonnes-sur-Loire  
Brissac-Quincé. 

 Over het vrijliggend fietspad “voie verte” door het 
binnenland van Anjou naar de vallei van de Layon. 
Langs bekende wijngaarden en kleine rustige dorp-
jes. St. Aubin-de-Luigné met zijn huisjes uit de 16e 
eeuw.  Verder naar het hoogste kasteel van de Loire 
in Brissac-Quincé.

4e dag  46 km    Saumur – Chinon - Saumur 
 Langs de Vienne in Chinon, stad van Jeanne D’arc 

en de Franse Koningen. Via Montsoreau naar de ab-
dij van Fontevraud. Het grotwoningendorpje Tur-
quant. Door de “bubbelwijngaarden” naar Saumur. 

5e dag  61 km  Saumur – Doue la Fontaine  
Saumur. 

 Prehistorische grafstenen “dolmen”, zonnebloem-
velden over verkeersluwe wegeltjes naar Doue la 
Fontaine. Langs ondergrondse woningen ”troglo-
dieten” richting Saumur voorbij de Franse cavalerie-
school Cadre noir.

6e dag  48 km  Saumur – Gennes
 Over het fietsroutenetwerk van de Loire naar char-

mante dorpjes, terrasjes en haventjes.   We steken 
de Loire over en volgen afwisselend de vallei van 
de Authion en de Loire, door het regionaal park van 
Anjou tot in Saumur.

7e dag  745 km
 Na het ontbijt terug richting Diepenbeek.

Loire & Anjou
AFREISDATA  
25/07 tot 31/07            € 935/pers.

Toeslag éénpersoonskamer: € 244

Loire & Anjou  29

7 DAGEN

D Eigen fiets meebrengen



30  Canal du Midi

Toulouse – Castelnaudary – Carcassonne – Homps - Beziérs - Sète 

Fietsen langs een stukje Franse geschiedenis! Het Canal du Midi, een 

240 km lange verbindingslijn door Zuid-Frankrijk tussen Agde en 

Toulouse staat sinds 1996 op de lijst van UNESCO Werelderfgoed. 

Het parcours is erg afwisselend, langs de verschillende sluizen, al dan 

niet versierd met mooie aanplantingen. Wij fietsen langs de oude 

jaagpaden van het Canal, door kleine dorpjes en langs verkeersluwe 

wegen,  doorheen wijngaarden en rustige natuur.  Oneindige rijen 

platanen, romantische bruggetjes en sluisjes ( Ecluses ), zullen ons 

vergezellen op onze tocht langs het Canal du Midi.    

Belangrijk voor deze reis is een stevige fiets met 
goede banden. Een racefiets of een fiets met smalle 

profielloze banden komt NIET  in aanmerking 
 voor deze fietstocht !!

Canal Du Midi 
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INBEGREPEN
■   Heen- en terugreis in comfort autocar
■   5 nachten in half pension
■   1 nacht in K+O
■   Hotel Novotel****, Limoges le Lac
■   Hotel Fasthotel**, Avignonet Lauragais
■   Hotel Mercure Porte de la Cite****, Carcassonne
■   Hotel Mercure****, Béziers ( K+O)
■   Hotel Grand hotel***, Sète

Canal du Midi
AFREISDATA  
02/09 tot 08/09            € 925/pers.

Toeslag éénpersoonskamer:  € 280  

Canal du Midi  31

 

 

 

 

 

7 DAGEN
1e dag  Via Luxemburg en Frankrijk  met de nodige 

stops naar Limoges voor een tussenovernachting.

2e dag 47 km  Toulouse – Avignonet Lauragais
 Met de autocar naar Toulouse. Fietsen uitladen en 

via een mooi  jaagpad langs het kanaal door de 
rustige natuur. De platanen zorgen voor een aan-
gename, koele schaduw. We eindigen  in ons hotel 
in  Avignonet Lauragais  vlak langs het Canal. 

3e dag  65 km  Avignonet Lauragais  - Carcassonne
 Vanuit ons hotel richting Carcassonne.  Vandaag fiet-

sen we  afwisselend op geasfalteerde of fijn gravel 
verharde fietspaden. De eerste grotere plaats die het 
kanaal aandoet is het molenstadje Castelnaudary, 
gekend voor zijn Cassoulet.  Verder via kleine dorpjes 
als St-Martin-Lalande, en Villepinte naar ons hotel in 
Carcassonne (2 x overnachting).  De bekendste be-
zienswaardigheid is de volledig gerestaureerde ver-
sterkte oude binnenstad, La Cité de Carcassonne.

4e dag  50 km  Carcassonne - Homps   
 Vandaag fietsen we richting Homps, via jaagpaden 

en kleine wegen langs dorpjes als Trèbes, Puichéric 
en La Redorte tot aan de fietsenstalling in Homps.   
Met de autocar terug naar ons hotel in Carcassonne. 

5e dag  58 km  Homps – Béziers
 Met de autocar naar Homps verder met de fiets 

langs Le Somail, Capestang en Colombiers  richting 
Béziers.  De eerste sluizen zult u vandaag tegenko-
men in Béziers. Dit zijn de beroemde Negen Sluizen 
van Fonseranes. Op dit punt daalt het Canal Du 
Midi 21,5 meter.  Overnachting in ons hotel in het 
centrum van de stad.

  

6e dag  58 km  Béziers - Sète
 Vanuit ons hotel richting Middellandse Zee, via 

Agde en Marseillan-Plage langs mooie fietspaden 
tot in Sète.  Ontdek Sète, ook wel het Venetië van 
Zuid-Frankrijk.  Sète is het officiële eindpunt van het 
Canal Du Midi en ook van onze fietstocht.

 Verder fietsen tot in het centrum naar ons mooi ge-
legen hotel aan de haven.

7e dag   Sète - Diepenbeek
 Na het ontbijt rijden we terug naar Diepenbeek.

D Eigen fiets meebrengen



32  xxxxxxxxx32  Praag – Dresden

Een 265 km lange fietstocht langs meestal verharde, nieuwe 

fietspaden met soms kleine korte hellingen.

Deze schitterende fietstocht brengt ons van Praag naar 

Dresden. We bezoeken Praag met zijn mooie statige 

gebouwen en Dresden dat het Firenze van het noorden 

genoemd wordt. Tal van kastelen die tot de verbeelding 

spreken, liggen op onze route. We volgen de route van 

de handelaars langs beide rivieren door kleine stadjes en 

dorpjes. Van Praag aan de Moldau tot in Dresden aan de 

Elbe zal je onder de indruk zijn van de steeds veranderende 

vergezichten, van vlak tot heuvels met verrassende vormen. 

Denk maar aan het prachtige Boheemse middelgebergte 

rond De Bastei in Rathen.

Praag – Dresden

DRESDEN

PRAAG

DECIN



32  xxxxxxxxx

INBEGREPEN
■   Heen- en terugreis in comfort autocar
■    6 nachten halfpension 
■   Plaza Alta hotel **** , Praag 
■    Hotel Olympionik  ***, Melnick
■    Hotel Roosevelt  ***, Litomerice
■    Hotel Faust ***, Decin
■    Hotel Am Terrassenufer  ****, Dresden

1e dag  850 km  Diepenbeek – Praag 

2e dag  55 km  Praag – Melnik
 Langs de Moldau tot in het wat hoger gelegen 

Melnik met mooi uitzicht op de samenvloeiing van 
de Moldau en de Elbe. Onderweg fietsen we langs 
prachtige kastelen en parken. Fietsen stallen en te-
rug naar ons hotel. 

3e dag  55 km  Melnik – Litomerice
 Langs vlakke wegen door vruchtbare landbouw-

gebieden naar Terezin, beter bekend als Theresiën-
stadt. Vroeger een vesting, later een concentratie-
kamp gedurende WOII. We eindigen in Litomerice. 
De fietsen stallen we in het hotel.

4e dag  55 km  Litomerice – Decin 
 We fietsen door het mooie Boheemse middelge-

bergte. De Elbe heeft zich gedurende miljoenen ja-
ren een doorgang verschaft, met mooie landschap-
pen als gevolg. Decin is de laatste Tsjechische stad 
langs de Elbe. Terug naar het hotel.

5e dag  65 km  Decin – Dresden 
 Via het mooie fietspad vanuit Decin kom je in Duits-

land. De landschappen, gevormd door de Elbe, zijn 
indrukwekkend. Bad Schandau en het Schloss Pull-
nitz moet je zeker even bezoeken. Later kom je aan 
in Dresden, een parel van een stad.

6e dag  53 km  Dresden – Riesa
 We verlaten de mooie stad Dresden en fietsen op 

rustige fietspaden naar Meissen, bekend voor zijn 
porselein. Verder langs de Elbe tot in Reisa waar de 
fietsen geladen worden en dan terug naar het hotel 
in Dresden.

7e dag  710 km  Dresden – Diepenbeek
 Na het ontbijt rijden we terug naar Diepenbeek.

Praag – Dresden
AFREISDATA  
08/07 tot 14/07            € 695/pers.

Toeslag éénpersoonskamer: € 89
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34  Weserradweg

De fietsroute langs de Weser is één van Duitslands populairste 

routes. Het is een prachtige sprookjestocht langs veel aardige 

steden met vakwerkhuizen. Noordelijker is er meer  vakwerk 

met baksteenvulling, de typische Weser-stijl. Het vertrek is in 

Hann. Münden, een erg mooi stadje aan de samenloop van 

Fulda en Werra. Hameln is vooral bekend van de rattenvanger 

en Bodenwerder waar de Baron van Münchausen leefde. De 

route is niet voor niets populair, heel vlak, rustige wegen en 

vooral vrijliggende fietspaden, deels asfalt, deels gravel. De 

fietstocht eindigt in de buurt van Bremen.

Weserradweg
Fietstocht langs sprookjes en legendes

NIEUW

BREMEN

MINDEN

HANN MUNDEN



INBEGREPEN
■   Heen- en terugreis in comfort autocar
■   3 nachten halfpension 
■   Parkhotel Deutsches Haus***, Bodenwerder
■  3 nachten halfpension 
■  Hotel Weserschlößchen***, Nienburg

1e dag  47 km Hann Münden – Bad Karlshafen 
Diepenbeek - Hann Münden (380 km). Bij de sa-
menloop van Werra en Fulda start de fietstocht in 
Hann Münden en via Reinhardshagen naar Bursfel-
de. Het vlakke parcours brengt ons naar Weissehut-
te en Oedelheim.tot in Bad Karlshafen. Met de bus 
naar het hotel in Bodenwerder.

   2e dag  67 km  Bad Karlshafen – Bodenwerder
 Van Bad Karlshafen naar het agrarische dorpje  Be-

verungen. Vlak langs de Weser naar Holzminden 
verder naar de stadjes Polle en Rühle tot aan de  
begraafplaats  van de baron van Münchhausen in  
Bodenwerder. Overnachten in Bodenwerder

 

3e dag  57 km  Bodenwerder – Rinteln  
 We vertrekken vandaag aan het hotel en fietsen 

naar Hameln. Hier kunnen we de stad bezoeken en 
ons onderdompelen in het sprookje van de ratten-
vanger. Met de bus naar ons hotel in Bodenwerden.

4e dag  40 km  Rinteln – Minden 
 Terug met de bus naar Rinteln, vandaag fietsen 

langs de Doktersee en de heuvels van het Weser-
bergland naar Eisbergen en Bad Oeynhausen. In 
Porta Westfalica, is er het Kaiser Wilhelm Denkmal. 
Daarna verder tot in Minden. Met de bus naar ons 
hotel in Nienburg.

5e dag  62 km  Minden – Nienburg 
 Terug naar Minden en verder naar de heimat van 

de ooievaars, de bisschopsstad Petershagen. Dan 
langs de water- en windmolen naar Stolzenau. 
Langs rustige fietspaden en mooie dorpjes naar  
ons hotel in Nienburg. 

6e dag  57 km  Nienburg – Verden   
 Vanuit het hotel fietsen we op een smaller fietspad 

langs het Quaet- Faslem haus en verder door het 
waterrijke natuurgebied tot in Schweringen. Hier 
nemen we het veerpont richting Wienbergen naar 
onze opstapplaats in Verden. Verder met de bus 
naar ons hotel in Nienburg.

7e dag  40 km  Verden – Bremen
 Met de bus terug naar Verden. Een mooie tocht 

langs het Schleussen kanaal. We eindigen de tocht 
met enkele prachtige dorpjes met vakwerkmans-
huizen. We laden de fietsen in juist voor de stad 
Bremen, in Thedinghausen aan het kasteel Erbhof. 

 Vertrek om 15 uur richting Diepenbeek  (411 km ).

Weserradweg
AFREISDATA  
16/06 tot 22/06
04/08 tot 10/08            € 775/pers.

Toeslag éénpersoonskamer: € 120 
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36  Main - Radweg

De Main fietsweg behoort tot de mooiste fietsroutes in 

Duitsland.  We beginnen in de Wagner stad Bayreuth, de lieflijke 

“Godstuin aan de Main” met het klooster Banz en de basiliek 

Vierzehnheiligen. Via de “Duitse mandenstad” Lichtenfels 

bereiken we Bamberg dat op de werelderfgoedlijst van de 

Unesco staat, met zijn ontelbare bezienswaardigheden. 

Verder naar de barokke metropool Würzburg, Karlstadt, 

Gemund en Lohr. Het traject is volledig vlak, enkel de 

tweede dag is er af en toe een heuveltje.

Main - Radweg
Van Bayreuth via Bamberg en Würzburg naar Lohr am Main.

BAYREUTH
BAMBERG

SCHWEINFURT

KARLSTADT



INBEGREPEN
■  Heen- en terugreis in comfort autocar
■  3 nachten halfpension.
■  Hotel Welcome Residenzschloss****, Bamberg 
■  1 nacht halfpension
■  Hotel Mercure Maininsel****, Schweinfurt 
■  2 nachten halfpension
■  Hotel Esbach Hof***,  Kitzingen 

1e dag  520 km 
 Vertrek ’s morgens in Diepenbeek via Keulen, Frank-

furt richting Bamberg. In de late namiddag aan-
komst hotel en mogelijk bezoek aan de stad Bam-
berg.

2e dag  63 km  Bayreuth – Lichtenfels
 We gaan met de bus naar Bayreuth en fietsen langs 

de smalle Rode Main naar de samenvloeiing met de 
Witte Main. Verder naar het mooie Altenplos. Langs 
het kasteel van Steinerhausen naar Melkendorf tot 
in het historische Lichtenfels.  Met de bus terug 
naar Bamberg.  

3e dag  45 km  Lichtenfels - Bamberg
  Met de bus terug naar Lichtenfels. Via Bad Staffel-

heim naar Rattelsdorf. Mogelijkheid om de prach-
tige basiliek Vierzehnheiligen en Kloster Banz te 
bezoeken. Zeer mooie fietstocht door prachtige 
natuur naar het schitterende Bamberg.

4e dag  60km  Bamberg – Schweinfurt
 Vandaag fietsen we vanuit Bamberg langs mooie 

kleine wijndorpjes zoals Sand am Main en Hassfurt 
tot in Schweinfurt. Eén overnachting in een mooi 
hotel op de oever van de Main.

5e dag  60km  Schweinfurt – Volkach – Kitzingen
 Volledig vlakke rit. Via het veerpont in Wipfeld 

naar het bedevaartsoord St.Maria im Baumgarten. 
Volkach ligt in de Main lus en is een zeer sfeervol 
dorpje. Verder langs Schwarzach en Dettelbach tot 
in Kitzingen. Aankomst in ons hotel in Kitzingen.

6e dag  68 km  Kitzingen via Würzburg

         (40km) – Karlstadt (65km)
 Via Marktbreit de geboorteplaats van Alzheimer 

naar Ochsenfurt en verder naar de prachtige stad 
Würzburg. Na de middag fietsen we verder naar 
Karlstadt. Met de bus terug naar Kitzingen.

7e dag  30km  Karlstadt – Lohr am Main.
 We fietsen vandaag van Karlstadt naar Lohr en vol-

gen de meanders van de Main naar Gemunden. Via 
de ruïne van Schönrain fietsen we naar het laatste 
stadje  Lohr am Main. Fietsen inladen en terug naar 
Diepenbeek.

Main
AFREISDATA  
03/08 tot 09/08         € 829/pers.

Toeslag éénpersoonskamer: € 110
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38  Bodensee

265 km fietsen rond een van de grootste meren van Europa is 

zonder meer indrukwekkend! Langs gezellige dorpjes, boom- 

en/of wijngaarden brengt de prachtige ‘Bodenseeradweg’ 

ons op 5 dagen achtereenvolgens door Duitsland, Oostenrijk 

en Zwitserland. De Rijn, meer bepaald de 

Alpenrijn, stroomt in het oosten het meer in 

om het weer te verlaten in het westen. Door 

de prachtige natuur is dit een paradijselijke 

fietsroute waar je nooit genoeg van kunt krijgen. 

Mainau, Lindau, Konstanz, Meersburg, … stadjes om 

nooit te vergeten.

Bodensee

BODMAN

BREGENZ

KONSTANZ

FRIEDERICHSHFAFEN



INBEGREPEN
■   Heen- en terugreis in comfort autocar
■   3 nachten halfpension  
   Ibis Konstanz***, op loopafstand van de stad
■   3 nachten halfpension
   Hotel Knoblauch in****,
   Jettenhausen/ Friedrichshafen
■   Hotel met mooi binnenzwembad/wellness

Bodensee
AFREISDATA  
19/06 tot 25/06
30/08 tot 05/09         € 849/pers.
Toeslag éénpersoonskamer 19/06 - 25/06: € 170
Toeslag éénpersoonskamer 30/08 - 05/09: € 216

Bodensee  39
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1e dag  630 km  Diepenbeek – Konstanz

 Via Koblenz en Stuttgart rijden we naar Konstanz. 
Na aankomst in ons hotel in Konstanz maken we 
nog een korte verkenningstocht te voet in de stad.

2e dag  52 km  Höchst – Konstanz
 Met de autocar naar Höchst, fietsen uitladen.  Via 

het vliegveldje Sankt Gallen fietsen we vandaag 
bijna de hele dag in Zwitserland. Na Kreuzlingen 
bereiken we ons hotel in Konstanz en zijn we terug 
op Duits grondgebied. 

3e dag  64 km  Konstanz – Stein-am-Rhein 

   Konstanz
 Met de fiets vanuit ons hotel langs de Rijn Konstanz 

uit om zo weer bijna de ganse dag in Zwitserland te 
vertoeven. Ons doel ‘Stein-am-Rhein’ is indrukwek-
kend; kuier hier rustig rond en dan terug naar ons 
hotel in Konstanz.

 

4e dag  51 km  Konstanz – Bodman
 Na een korte rit met de fiets  bereiken we het bloe-

meneiland Mainau. Na de middag fietsen we naar 
het groenteneiland Reichenau waar we vrijblijvend 
onder begeleiding een rondrit maken. Verder naar 
Bodman via mooie fietspaden met hier en daar en-
kele heuvelruggetjes tot aan onze fietsenstalling.  
Verder met de autocar naar ons volgende hotel in 
Jettenhausen/ Friedrichshafen.

 

5e dag  52 km  Bodman – Friedrichshafen
 Met de autocar naar Bodman. Verder met de fiets  

langs het meer door  Überlingen en Meersburg.  Het 
kerkje van Birnau gaat in ons geheugen gegrift blij-
ven. Verder door naar  Friedrichshafen dat je vrij kunt 
gaan bezoeken, dan naar het hotel in Jettenhausen.

.

6e dag  42 km  Friedrichshafen – Bregenz
 Vanuit het hotel met de fiets richting Bregenz. Door 

de hoofdstraat van Friedrichshafen fietsen we naar 
Langenargen en Wasserburg en zo tot op het eiland 
Lindau.   Bregenz – met de Bregenzer Festspiele in het 
Oostenrijkse Voralberg - is onze volgende bestemming. 
Hier worden de fietsen ingeladen en terug met de au-
tocar naar ons hotel in Jettenhausen.

7e dag  660 km  Friedrichshafen - Diepenbeek
 Na een lekker ontbijt terug naar Diepenbeek.

D Eigen fiets meebrengen



40  Berlijn en Potsdam

Als er één wereldstad is die perfect per fiets te verkennen is, 

dan is het wel Berlijn. De stad beschikt over een uitgebreid 

fietsnetwerk, honderden kilometers fietspaden, veel 

groengebieden en is op veel plaatsen autoluw.  

Beleef Berlijn vanop de fiets en geniet van de stad 

met zijn cultureel aanbod, rijke geschiedenis, 

groene oases en uitgestrekte meren. 

We maken ook een ommetje naar het pittoreske 

Potsdam, naar het  keizerlijk park ‘Sanssouci’.

Berlijn en Potsdam

BERLIN

POTSDAM



INBEGREPEN
■   Heen- en terugreis in comfort autocar
■   6 nachten halfpension in 
   Hotel Holiday Inn****, Berlijn-West
■   Hotel met prachtig binnenzwembad/sauna

1e dag  700 km  Wir fahren nach Berlin 
 Via het Ruhrgebied rijden we richting Dortmund 

en Hannover. In de late namiddag arriveren we in 
Berlijn. We verblijven 6 nachten in een sfeervol klas-
sehotel met binnenzwembad en wellness. 

2e dag  55 km  Op zoek naar sporen van de Muur 
 De eerste fietsdag brengt u langs de restanten van 

de 155 km Muur. Tevens leidt deze ontdekkings-
tocht u langs de Spree, de Reichstag, Brandenbur-
ger Tor, Pariser Platz, het Holocaust Denkmal.

3e dag  56 km  Die See, der See, das Meer 
 Tijdens de rit van vandaag maakt u kennis met en-

kele ‘Seen’.   De tocht brengt u o.a. naar de Tegelsee, 
langs de Havel, de Stöβensee, de Spandauer See, 
het stadje Spandau. 

4e dag  50 km   De alternatieve wijken van Berlijn   
 Berlijn is hip, trendy … maar ook alternatief. U fietst 

eerst naar Prenzlauer Berg. Via het centrum van 
Berlijn  naar Kreuzberg. Het mooie van Kreuzberg 
is vooral de sfeer die er hangt, er zijn veel kleine im-
bisjes, een aantal bekende musea. 

5e dag  65 km  Koningen, keizers, prinsen en 

   prinsessen 
 Via een bosrijke route rijdt u richting Wannsee. Daar 

volgt u een traject langs o.a. het Haus der Wann-
seekonferenz en het Strandbad Wannsee. Hierna   
bereikt u Potsdam met o.a. het wereldberoemde 
kasteel Sanssouci en het Neues Paleis.  

6e dag  63 km  Landelijk Potsdam 
 Vandaag fietsen we richting Russische kolonie.  

Daarna verder richting Glienicker Brücke, de ‘Spio-
nenbrücke’ . In de buurt ervan ligt Cecilienhof. Via 
de oevers van de Schlachtensee fietst u Berlijn weer 
binnen.  

7e dag Ich hab noch einen koffer in Berlin  
Het gevoel dat u in een week tijd nog niet alles ge-
zien hebt, zal zeker overheersen als u Berlijn verlaat. 
Een tip? Laat nog een koffer achter in Berlijn en dan 
hebt u, net als Marlène Dietrich indertijd, een reden 
om zeker nog eens terug te keren …  

Berlijn en Potsdam
AFREISDATA  
09/07 tot 15/07
04/08 tot 10/08         € 699 /pers.

Toeslag éénpersoonskamer: € 141
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42  xxxxxxxxx42  Berlijn BIS

U was al eens in Berlijn en wil Berlijn op een heel andere 

manier leren kennen?  Niet alleen gericht op de highlights, 

maar ook met de fiets? In tegenstelling tot de 

standaardfietsvakantie, die zich vooral in het 

centrum en het zuidwesten van de stad 

situeert, ook eens het voormalig Oost-

Berlijn leren kennen, met een afsluiter in het 

modelconcentratiekamp Sachsenhaus? Dan 

hebt u het perfecte profiel voor deze bijzondere 

fietsvakantie Berlijn Bis.

Berlijn BIS

BERLIN

MÜGELSEE

PANKOW

NIEUW



42  xxxxxxxxx  xxxxxxxxx  43

7e dag  710 km   
 Na een stevig ontbijt vertrekken wij 

   terug naar Diepenbeek. 

INBEGREPEN
■   Heen- en terugreis in comfort autocar
■   6 nachten halfpension in 
   Estrel Hotel**** Berlin

1e dag  750 km  Wir fahren nach Berlin 
 Vertrek uit Diepenbeek in de vroege morgen.  

2e dag  54 km  Groen in voormalig Oost-Berlijn  
 Brengt u via een stuk van het muurtraject naar het 

idyllische stadje Köpenick, het natuurgebied Wuhl-
heide en het Duits-Russische Museum in Karlshorst. 
Daar werd de capitulatie van nazi-Duitsland een 
feit. Na een overzet met een veerboot bereikt u de 
prachtige oever van de Spree en Treptower Park, 
een van de vele groene longen van Berlijn.

3e dag  55 km  Pankow, de wijk waar de DDR-top 
woonde  

   Vandaag  gaat het richting Pankow, gelegen in het 
oostelijk deel van Berlijn. Via Prenzlauer Berg en de 
oevers van de Panke, een zijrivier van de Spree, be-
reikt u het stadje waar Erich Honecker en de rest 
van de DDR-top woonde. Indrukwekkend is de 
Russische militaire begraafplaats in de Schönholzer 
Heide. Mooi is ook het kasteel Schönhausen.  

4e dag  54 km  Kilometers fietsen langs de 

   Müggelsee     
 U fietst naar de Müggelsee in het zuidoosten van 

Berlijn. Het is het grootste meer binnen de stads-
grenzen. Kilometerslang rijdt u door het groen en 
passeert u strandjes die uitnodigen om een duik te 
nemen of te picknicken. U komt terecht in wat men 
‘Neu Venedig’ noemt, een plek met water en brug-
getjes en mooie natuur.

5e dag  45 km  Een stadsrit langs historische 
DDR-relicten   

 Is een stadsrit door verschillende parken en langs 
kleinere meertjes. Onderweg kunt u genieten van 
de herkenbare DDR-architectuur en komt u op his-
torisch zeer interessante plaatsen: de voormalige 
Stasi-gevangenis Hohenschönhausen, het  voor-
malig hoofdkwartier van de Stasi en de grootste 
joodse begraafplaats van de stad aan de Weissen-
see.  

6e dag  59 km   Langs de oevers van de Havel rich-
ting Sachsenhausen

 Start met een rit langs enkele highlights van Berlijn. 
U rijdt o.a. onder de Brandenburger Tor door en via 
de Straβe des 17. Van daaruit zoeken we de oevers 
van de Havel op en gaat het meer dan 30 kilometer 
lang op een goed berijdbaar pad langs de rivier en 
door de natuur. Uiteindelijk bereikt u Sachsenhau-
sen, het model concentratiekamp uit 1936. 

Berlijn BIS
AFREISDATA  
18/07 tot 24/07 € 735 /pers.

Toeslag éénpersoonskamer: € 138
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44  Tirol en Innradweg

Fietsroute van ongeveer 250 km.  Een lichtgolvend parcours 

tot aan de Inn en dan vlak tot de eindbestemming.  Hoofd-

zakelijk fietsen we op rustige geasfalteerde wegen of grind-

paden. Enkele van de mooiste dalen van Tirol worden aange-

daan om nadien langs de Inn richting Innsbruck 

te fietsen. Onderweg ontdek je prachtige sfeer-

volle dorpjes of barokke kerkjes, de felgroene 

almen, de watervalletjes … overal kan je ge-

nieten van de natuur. 

Tirol en Innradweg

IMST

LANGENFELD

RESCHENPAS

INNSBRUCK

RATTENBERG



RATTENBERG

INBEGREPEN
■  Heen- en terugreis in comfort autocar
■  4 nachten halfpension
■  Hotel Hirschen***,  Imst
■  2 nachten halfpension
■  Hotel Schwarzer Adler****,  Innsbrück Centrum

1e dag  740 km  Diepenbeek – Imst
 De autocar brengt ons via Duitsland, naar Oosten-

rijk waar we logeren in het mooie stadje Imst.

2e dag  60 of 87 km  Reschenpas – Imst
 Met de autocar naar  Nauders / Reschenpas (Italië). 

Fietsen uitladen: voor de  rit van 82 km vertrek-
ken wij op de grens met Italië aan de “Reschensee 
“(1500 m ), voor de rit van 62 km fietsen uitladen ter 
hoogte van  Pfunds / Nauder (1000 m).  Via kleine 
dorpjes als Pfunds, Tösens, Ried en Prutz bereiken 
wij het stadje Landeck, verder langs het fietspad 
Innradweg tot in Imst. 

3e dag  50 km  Ötzdal – Imst
 Iets voorbij Langenfeld  in Huben vertrekken we 

voor een rit door mogelijk wel het mooiste dal van 
Oostenrijk, het Ötzdal. Via mooie dorpjes richting 
Oetz, verder met de fiets langs het fietspad Innrad-
weg tot in Imst.

4e dag  36 km  Imst – Fernsteinsee – Imst
 Deze korte rit door het nabijgelegen Gurgldal biedt 

ons de mogelijkheid om volop te genieten van de 
Oostenrijkse bossen. Het mooie Nassereith kan een 
einddoel zijn maar voor de dapperen kan de weg 
nog wat verder tot aan het mooie kasteel van de 
Fernsteinsee. 

5e dag  68 km  Imst – Innsbrück
 Mooie fietstocht over het fietspad langs de oevers 

van de Inn … een bezoek aan de stift van Stams is 
een aanrader. Verder langs het Franziskanerkloster 
van Telfs naar Zirl tot in Innsbruck. We logeren vlak 
bij het oude stadscentrum. 

6e dag  54 km  Innsbruck – Rattenberg
 Vanuit ons hotel, langs de Inn, richting Hall en 

Wattens, gekend voor de ‘Swarovski-Kristallwelten’. 
Verder door naar onze eindbestemming de glasbla-
zersstad Rattenberg. Fietsen in de aanhangwagen 
en terug naar ons hotel. 

7e dag  740 km  Diepenbeek
 Na het ontbijt vertrekken we terug, met de nodige 

stops, richting Diepenbeek. 

Tirol en Innradweg
AFREISDATA  
16/08 tot 22/08         € 845/pers.

Toeslag éénpersoonskamer: € 144
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7 DAGEN

D Eigen fiets meebrengen



46  Flachau en omgeving

Flachau – Ramsau Am Dachstein – Filzmoos
Schladming – Altenmarkt 

Fietsen doorheen het groene hart van Oostenrijk. 

Salzburgerland en Stiermarken zijn prachtige streken die 

grotendeels onbekend zijn bij fietsers. Wij voor-

zien een fietstocht met een sportief kantje, 

waarbij er iedere dag een uitbreiding op de 

beschreven tocht mogelijk is. We overnachten 

in Flachau, een zeer gezellig dorp en verblijven 6 

nachten in een hotel in het centrum.

Flachau in Salzburgerland 

FLACHAU

FILZMOOS

SCHLADMING

	

	

				

	

	

SALZBURG
VERNIEUWD
PROGRAMMA



Flachau en omgeving  47

INBEGREPEN
■   Heen- en terugreis in comfort autocar
■  1 nacht in halfpension
   hotel in buurt van München
■   6 nachten halfpension 
   hotel Flachauer Hof****, Flachau

1e dag Via Duitse autowegen richting München voor 
een tussenovernachting in de buurt van Rosen-
heim.

2e dag 48 km  Bergheim  -  Salzburg  - Golling
 Met de bus naar Bergheim bij Salzburg. Fietsen uit-

laden en we fietsen door het centrum van Salzburg 
op een vrijliggend fietspad langs de rivier de Sal-
zach naar Hallein. Vanaf Hallein is het langs enkele 
rustige bergwegen naar Golling. In Golling fietsen 
we in het prachtige Lammerdal tot Oberscheffau.  
De fietsen worden gestald en de bus brengt ons 
naar ons hotel in Flachau.

3e dag  49 km  Lammertal – Golling – Bisschofs-
hofen – Sankt Johann naar Schwarzach in 
Pongau 

 We kunnen beginnen met een wandeling door de 
klamm (voor de liefhebbers). De bus kan ons tot 
boven op de helling brengen waar de wandeling 
door de kloof start. We wandelen door de kloof tot 
aan de fietsenstalling. We fietsen terug door het 
Lammerdal naar Golling en van daaruit naar Bis-
schofshoven. Verder langs de Salzach richting Sankt 
Johann. Dit is de Tauernradweg richting Krimml. 

   De fietsen worden ingeladen en de bus brengt ons 
naar ons hotel in Flachau.

4e dag  55 km  Kulm - Ramsau - Filzmoos - Eben - 
Flachau  

 Vandaag fietsen we langs gekende skidorpjes.  Met 
de bus naar Ramsau am Dachstein (1400m) en 
vanaf daar op secundaire en autoluwe wegen naar 
Filzmoos. Lange afdalingen worden afgewisseld 
met enkele korte hellingen. Vanaf Eben fietsen we 
terug op verkeersvrije fietspaden naar het hotel in 
Flachau.

5e dag  48 km  Flachau - Wagrain - Kleinarl - Jä-
gersee - Flachau

 Een rondje Flachau. Vertrek aan het hotel en fietsen 
richting Wagrain op een vrijliggend fietspad. Vanaf 
Wagrain gaat het over de Landesbahn naar de Jä-
gersee. Het is mogelijk rond de prachtige Jägersee 
te wandelen en/of te fietsen naar de nabijgelegen 
watervallen. We fietsen via dezelfde weg terug naar 
Flachau.

6e dag  49 km  Ennsradweg R7 Flachau (920 m) - 
Altenmarkt - Pruggern 

   (681 m) 

 Vandaag volgen we de Ennsradweg vanuit Flachau 
via mooie valleien naar Altenmarkt im Pongau, 
Radstadt en het gekende skidorp Schladming. De 
Enns stroomt door de regio Steiermark en mondt 
uit in de Donau. We volgen de Enns verder stroom-
afwaarts tot Pruggern. Hier stallen we de fietsen en 
de bus brengt ons terug naar Flachau.  

Flachau en omgeving
AFREISDATA  
30/06 tot 07/07        € 795/pers.

Toeslag éénpersoonskamer: € 87

7e dag  50 km  Ennstalradweg R7 van 
Pruggern  tot Liezen – Ardning 

 Met de bus terug naar Pruggern en vanaf 
hier volgen we opnieuw de Enns stroom-
afwaarts. We fietsen een zeer gevarieerd 
parcours met romantische dalen, bruisen-
de bergbeken en historische burchten. In 
Ardning worden de fietsen ingeladen en 
brengt de autocar ons terug naar Flachau.

8e dag via Duitsland met de nodige stops 
tot in Diepenbeek.

8 DAGEN

	

	

				

	

	

D Eigen fiets meebrengen



48  Donau - Radweg tot Wenen

De Oostenrijkse Donauvallei is de bekendste fietsroute van 

Europa. Wij fietsen dan ook door het mooiste gedeelte van 

deze vallei bij de Donaubocht van Schlögen tot in Wenen 

over een afstand van circa 320 km, stroomafwaarts 

geheel langs bewegwijzerde vlakke fietspaden.   

Sportievelingen kunnen onderweg ook nog 

wat extra kilometers en enkele hellingen 

verzamelen als variant op deze vlakke tour. 

Als afsluiter kun je de meest romantische stad 

verkennen, namelijk de hoofdstad Wenen.

Donau - Radweg tot Wenen 

WENEN

KREMSSCHLÖGEN

MELK

LINZ

PERG



INBEGREPEN
■  Heen- en terugreis in comfort autocar
■   7 nachten halfpension in goede hotels***/**** 

Donau - Radweg tot Wenen 
AFREISDATA  
08/09 tot 15/09 € 959/pers.

Toeslag éénpersoonskamer: € 140

Donau - Radweg tot Wenen   49

8 DAGEN

7e dag  Bezoek aan de stad Wenen 
 Voormiddag is er een (begeleide) wan-

deling langs de mooiste plaatsen van 
Wenen met mogelijkheid de typische 
Wiener café en een stuk Sachertorte te 
eten. In de namiddag met de bus naar 
kasteel Schönbrunn. Met de bus naar 
het overnachtingshotel in Wels. 

8e dag  Wels – Diepenbeek 
 Na het ontbijtbuffet rijden we naar 

Diepenbeek. 

1e dag  790 km  Schlögen 
 Vertrek te Diepenbeek. Over de Duitse autowegen 

naar ons hotel in Schlögen aan de Donau.

2e dag  65 km   Schlögen – Linz 
 We vertrekken aan de prachtige Donau slinger en fiet-

sen richting stuwdam Aschach. Verder langs de Donau 
naar Ufer waar we langs de linker- of rechteroever 
kunnen fietsen naar het mooie stadje Linz. Uitbreiding 
mogelijk naar Eferding en het klooster Wilhering.

3e dag  60 km   Linz – Perg 
 Midden door het centrum fietsen we Linz uit naar de 

sluizen van Abwinden. Een variant brengt ons naar Stift 
St. Florian en Enns de oudste stad van Oostenrijk. Het 
concentratiekamp van Mauthausen ligt vlak bij de route. 

4e dag  56 km   Perg – Pöchlarn 
 Vandaag fietsen we langs het riviertje de Naar naar 

Wagra en Grein. Via een overzetbootje gaat het ver-
der door de Strudengau en Nibelungengau naar 
Ybbs, een gezellig stadje met een mooi plein. Ver-
der naar het station in Pöchlarn waar we de fietsen 
stallen bij het hotel. Uitbreiding mogelijk naar het 
bedevaartsoord Maria Taferl.

5e dag  55 km  Pöchlarn – Krems 
  Vandaag is een zeer afwisselende tocht, we zien vanop 

afstand de abdij van Melk op de rots liggen. Er is ruim 
tijd om de abdij van Melk en het stadje te bezoeken. 
We fietsen door het mooiste deel van de Donauvallei 
“De Wachau”, het wijngebied Grimsing, Sptiz, Durn-
stein en Stein.

6e dag  84 km  Krems – Wenen 
 Door het centrum van Krems fietsen en via rustige 

fietspaden het industrieterrein en het riviertje de 
Krems volgen. Vandaag fietsen we vlak langs de 
Donau. Deze langste dagtocht voert ons langs Tulln 
en enkele grote sluizen waar elektriciteit opgewekt 
wordt. De laatste 10km naar Wenen fietsen we op 
het Donau eiland. Het hotel ligt op wandelafstand 
bij het centrum.

D Eigen fiets meebrengen



50  Provence - Camargue

Fietsen in de Provence? Geniet van een fraaie regio waar licht-

groene wijngaarden, gele zonnebloem- en paarse lavendel-

velden het landschap bepalen.  De streek is ondermeer be-

roemd om zijn fantastische wijnen. Onderweg fietst u langs 

befaamde wijndorpen als Châteauneuf du Pape, Gigondas en 

Beaume de Venise. De naam van Vincent van Gogh is onlos-

makelijk verbonden met de Provence. De omgeving van Arles 

en Saint Rémy de Provence was een enorme inspiratiebron 

voor hem en is herkenbaar in zijn vele schilderwerken. En we 

fietsen door de Camargue, bekend vanwege de in het wild 

levende grijs-witte Camargue paarden, de zwarte stieren en 

de roze flamingo’s. Aan de Middellandse Zee kunnen we      

  zelf een duik in zee nemen.

Provence - Camargue

CARPENTRAS

FONTVIEILLE

ARLES

SAINTES-MARIES-DE-LA-MER



INBEGREPEN
■  Heen- en terugreis in comfort autocar
■  2 nachten halfpension
■  Hotel du Forum**,  Carpentras 
■  3 nachten halfpension
■  2 nachten K+O 
■  Hotel Best Western Atrium***, Arles

1e dag  975 km
 Vanuit Diepenbeek over de Franse autowegen via 

Lyon, naar Carpentras.

2e dag  42 km   Carpentras – Mazan – Carpentras
 Met zicht op de Ventoux fietsen we door de Vauclu-

se via het op een rots gelegen Venasque naar het 
wijnstadje Mazan. En terug naar Carpentras voor 
een stadsbezoek.

3e dag  51 km  Carpentras – Châteauneuf du Pape
 Door de wijngaarden van de Rhônevallei, op en top 

Provençaalse streek langs de wijndorpjes Beaumes 
de Venice en Vaccqueras.  Via de vallei van de Ouvè-
ze naar het bekende Châteauneuf du Pape. Fietsen 
inladen en naar ons volgende hotel in Arles, avond-
maal in hotel.

4e dag  55 km  Fontvieille – Mouries - Fontvieille
  Met de autocar naar Fontveille.  Rondrit tussen de 

olijfgaarden naar Mouries, de panoramaroute naar 
Maussanne les alpilles, verder tot de fietstalling 
Fontveille. Met de autocar terug naar ons hotel in 
Arles voor het avondmaal.

5e dag  63 km  Fontvieille – St. Remy de 

   Provence - Arles 

   Met de autocar naar Fontveille, verder met de 
fiets tussen zonnebloemen en lavendel op naar 
de burcht van Tarascon, het Maillane van Frederic 
Mistral en het St Remy de Provence van Vincent 
van Gogh verder naar ons hotel in Arles.  Het 
avondmaal in een van de vele restaurantjes in het 
centrum van Arles (niet inbegrepen in de prijs!)

6e dag  42 km  Arles – Saintes-Maries-de-la-Mèr
 Met de fiets vanuit het hotel over de Rhône, door de 

Camarque met zijn roze flamingo’s wilde paarden 
en stieren, tot aan de Middellandse Zee.  Het avond-
maal in een van de vele restaurantjes in het centrum 
van Arles (niet inbegrepen in de prijs ! )

Provence - Camargue
AFREISDATA  
10/06 tot 17/06
24/08 tot 31/08        € 950/pers.

Toeslag éénpersoonskamer: € 205

 Provence - Camargue  51

8 DAGEN

7e dag 35 of 25 km Saintes-Maries-de-la-
Mèr

 Fietslus tussen de kleine en grote Rho-
ne of over de dijk naar de vuurtoren en 
terug. Of een dag strandvakantie aan de 
Middellandse Zee. Fietsen inladen en te-
rug naar ons hotel voor het avondmaal.

8e dag   950 km  
 Na een stevig ontbijt vertrekken wij terug 

naar Diepenbeek.

D Eigen fiets meebrengen



52  Entre-Deux-Mers / Bordeaux /  Médoc /  Atlantische Oceaan

Door wijngaarden en bossen fietsend naar de Atlantische 

Oceaan. Een uitgestrekt, betoverend gebied, gevormd door 

de Garonne en de Dordogne, waar men de fruitige geuren 

van de beroemde wijnen van Entre-deux-Mers inademt. De 

tocht langs de beroemde dorpen  van Cadillac, Créon, La Sau-

ve-Majeur, Saint -Macaire, Sainte-Croix du Mont en Sauveter-

re de Guyenne  geeft direct een goed beeld van wat u van dit 

gebied mag verwachten.   Fietsen tussen de druivenranken, 

langs prestigieuze Châteaux, wijnen proeven, lekker eten en 

het bezoeken van fameuze wijnhuizen… dat is fietsen door 

de Médoc! In uw eigen tempo fietsen op bewegwijzerde 

paden door de pijnboombossen en de duinen rich-

ting de oesters van het Bassin d’Arcachon.

Entre-Deux-Mers / Bordeaux  
Médoc /Atlantische Oceaan

BORDEAUX

LACANAU

PAUILLAC

CADILLAC

SAUVETERRE



INBEGREPEN
■  Heen- en terugreis in comfort autocar
■  4 nachten halfpension.
■  Hotel Château de la Tour***, Cadillac 
■  3 nachten halfpension
■  Hotel Best Western Golf****, Lacanau 
   in Lacanau-Océan

Entre-Deux-Mers / Bordeaux /  
Médoc /  Atlantische Oceaan

AFREISDATA  
15/09 tot 22/09        € 1.085/pers.

Toeslag éénpersoonskamer: € 287

Entre-Deux-Mers / Bordeaux /  Médoc /  Atlantische Oceaan  53

8 DAGEN
1e dag  ± 990 km

 Vertrek Diepenbeek in de vroege morgen. Via de 
Franse autowegen tot aan ons hotel in Cadillac. 

2e dag  53 km  Cadillac – Sauternes - Cadillac
 Via kleine wegen richting Cérons, Bommes tot in 

Sauternes.  De wijnen uit Sauternes zijn edelzoete, 
liquoreuze wijnen van hoge kwaliteit. 

3e dag  55 km  Cadillac - Bordeaux 
 Na het ontbijt fietsen we via kleine boswegen en 

fietspaden een afwisselende route richting Bordeaux.  
De dennenbossen zijn kenmerkend voor deze streek. 
Bezoek aan Bordeaux mogelijk. (+ 10 km)

4e dag  52 km  Bordeaux – Sauveterre-de-Guyenne
 Deze symbolische route is vernoemd naar iemand 

uit de streek: Roger Lapébie was een beroemd win-
naar van de Tour de France in 1937. Dit mooi fiets-
pad is aangelegd langs de voormalige spoorweg 
van Latresne naar Sauveterre-de-Guyenne.

5e dag  64 km  Arsac - Pauillac
 Over rustige kleine wegen richting de Gironde, via 

Margaux, Fort Médoc, Saint-Julien naar de hoofd-
stad van de Médoc “Pauillac,” met 18 Grands Crus 
Classés van Latour tot Lafite Rothschild en Mouton 
Rothschild.

6e dag  45 km  Lac de Hourtin – Lac de Lacanau - 
Lacanau Océan   

 Langs vrijliggende fietspaden (piste cyclables ) naar 
het meer van Hourtin verder naar het meer van La-
canau tot in het kuststadje Lacanau Océan. Geniet 
van de surfers op de metershoge golven van de 
Oceaan.

7e dag  43 km   Lacanau Océan – Bassin d’Arcachon
 U fietst vandaag richting Bassin d’Arcachon op een 

mooi fietspad tussen pijnbomen met rechts van 
ons de duinen en fraaie zandstranden van  de At-
lantische Oceaan. Langs het Bassin bewonderen 
we de veelkleurige cabannes van de oesterkwekers 
alwaar we kunnen genieten van deze lekkernij.

8e dag  ± 995 km  Lacanau Océan – Diepenbeek 
 Na een stevig ontbijt vertrekken wij  terug richting  

Diepenbeek.

D Eigen fiets meebrengen



54  xxxxxxxxx54  Marais Poitevin & Ile de Ré

Voor een heerlijke fietsvakantie is dit een uitgelezen 

bestemming.  In de Marais Poitevin fietst u ongestoord en 

meestal ver van alle autoverkeer over de vele fietsbruggetjes 

en langs de talloze kanalen. Het vlakke land van het natte 

moeras, ook wel de “ Venise Verte” groene Venetië 

genoemd, maakt fietsen in dit gebied zeer 

toegankelijk voor iedereen. Tussen fietsers en Île 

de Ré was het altijd al grote liefde... dit is te merken 

aan de kilometers gemarkeerde fietspaden door 

bossen en natuurreservaten, wijngaarden 

en zoutpannen. 

Marais Poitevin & Île de Ré

LA ROCHELLE

ROCHEFORT

ILE DE RÉ

FONTENAY LE COMPTE

DAMVIX



54  xxxxxxxxx  xxxxxxxxx  55

INBEGREPEN
■  Heen- en terugreis in comfort autocar
■    4 nachten halfpension.
     Hotel Le Rabelais***,  Fontenay-le-Comte 
■    1 nacht halfpension + 2 nachten K+O
      Hotel Mercure****, La Rochelle Vieux Port Sud

1e dag  840 km
 Vanuit Diepenbeek over de Franse autowegen via  

Parijs, Tours naar ons hotel in Fontenay-le-Comte.

2e dag  50 km    Fontenay le Compte – Damvix
  Door het groene binnenland waar de rivieren 

Vendée en Sèvre een weg zoeken door de Marais 
Poitevin. Langs de abdij van Maillezais en via prachti-
ge kanaaltjes naar Damvix, alwaar we een boottocht-
je maken.

3e dag  64 km  Damvix – Coulon – Fontenay-le-Comte
 Via Arçais en La Garette bereiken we Coulon, de 

hoofdstad van het groene Venetië. Verder langs Ir-
leau, Saint Sigmundson en Chalais terug naar ons 
hotel in Fontenay-le-Compte.

4e dag  58 km   Fontenay-le-Comte – Marsilly
 Dwars door het droge moeras via Marans, Esnandes 

richting Atlantische Oceaan alwaar we onze fietsen 
stallen. Naar ons hotel in Fontenay-le-Comte. 

5e dag  48 km Marsilly – Île de Ré
 Langs de Oceaan over de 3 km lange brug naar 

Île de Ré. Over perfecte fietspaden, door natuur-
gebieden, zoutvelden, wijngaarden, langs mooie 
kustweggetjes, oesterkwekerijen en schilderachti-
ge dorpjes met haventjes en gezellige terrasjes. In 
Phare de Baleines stallen we onze fietsen. Naar ons 
hotel in La Rochelle. Het avondmaal in een van de 
vele restaurantjes aan “ Le Vieux Port” (is niet inbegre-
pen in de prijs). 

6e dag   55 km  Île de Ré – La Rochelle
 Door de prachtige natuur en langs vele stranden, 

richting centrum La Rochelle. Het avondmaal in 
een van de vele restaurantjes aan “ Le Vieux Port” (is 
niet inbegrepen in de prijs). 

7e dag  50km La Rochelle - Rochefort
 Vanuit het hotel langs de Oceaan, door natuurpar-

ken, kuststadjes en de rivier Charente tot in Roche-
fort, fietsen inladen en terug naar ons hotel in La 
Rochelle. Het avondmaal in het hotel.

8e dag  875 km
 Na een stevig ontbijt vertrekken wij terug naar 

 Diepenbeek.

Marais Poitevin & Île de Ré
AFREISDATA  
14/07 tot 21/07
11/08 tot 18/08         € 975/pers.
Toeslag éénpersoonskamer: € 300

Marais Poitevin & Ile de Ré  55

8 DAGEN

D Eigen fiets meebrengen



56   Denemarken   Sjælland -  Lolland  - Falster

Voor fietsers is Denemarken een paradijs! Het is overwe-

gend vlak maar heeft ook zachte heuvels die voor elke 

fietser haalbaar zijn. Prachtige ongerepte kusten met kleine 

pittoreske haventjes, glooiende akkers en groene bossen 

wisselen elkaar af. We fietsen langs de oostelijke kustlijn van 

het eiland Sjælland en kijken uit op Zweden.  Ook op de 

eilanden Lolland en Falster kunnen we genieten         

       van de natuur. Een bezoek aan de fietsvriendelijke      

                moderne stad Kopenhagen zal zeker in het    

                   geheugen blijven hangen.

Denemarken  
Sjælland -  Lolland  - Falster

TISVILDELEJE HELSINGØR

KØBENHAVN

KØGE

FAXE
VORDINGBORG

NYKØBING



INBEGREPEN
■   Heen- en terugreis in comfort autocar
■   2 nachten in halfpension 
■  Hotel Konventum***, Helsingør
■   1 nacht in K+O 
■    Hotel Bella Sky by Marriott****,  København
■   2 nachten in halfpension 
■   Hotel Niels Juel****, Køge
■   2 nachten halfpension 
■   Hotel Falster***, Nykøbing

Denemarken Sjælland - 
Lolland  - Falster
AFREISDATA  
04/08 tot 11/08        € 1.045/pers.

Toeslag éénpersoonskamer: €280

 Denemarken   Sjælland -  Lolland  - Falster  57

8 DAGEN
1e dag  890 km 

 Vertrek in Diepenbeek in de vroege morgen rich-
ting Duitsland. Via de autobaan Keulen, Hannover, 
Hamburg, Lübeck naar Puttgarden waar we de 
overtocht met de boot (60 min) naar Rødbyhavn 
maken. We rijden langs Kopenhagen tot in ons ho-
tel in Helsingør. 

2e dag  57 km   Van Helsinge tot Helsingør
 Fietsen uitladen in Helsinge en vanaf hier fietsen we 

naar het kuststadje Tisvildeleje.  We fietsen  langs de 
Deense Rivièra  door de haventjes van Gilleleje en  
Hornbæk.  We eindigen in de buurt van slot Kron-
borg in Helsingør. 

3e dag  48 km   Van Helsingør naar København
 Vanuit het hotel fietsen we  langs kustdorpjes en 

stadjes als Humlebæk, Niva, Sletten, Rungsted, Ved-
bæk en Klampenborg tot in ons hotel (4 km van het 
centrum) in de stad Kopenhagen. Hier is er ruim-
schoots tijd voor een stadsbezoek. 

4e dag  49 km   Van København naar Køge
 Vanuit Kopenhagen starten we de fietstocht door 

een rustig natuurreservaat. Verder fietsen we door 
het binnenland langs Brondby Strand, Karlslunde, 
Greve en Karlstrup tot in ons hotel in Køge.

5e dag  56 km   Van Køge naar Faxe Ladeplads  
 Langs kleine kustwegen met prachtige strandhuizen  

en deels door het golvende binnenland. We fietsen via 
Strøby Egede en Holtug tot in het pittoreske havenstad-
je Rødvig. Verder tot in de haven van Faxe Ladeplads.

6e dag  40 km of 68 km Van Faxe Ladeplads naar 
Vordingborg

 De autocar brengt ons terug naar Faxe Ladeplads, 
verder naar de mooie havenstadjes Præstø en Vor-
dingborg. Fietsen stallen en met de autocar naar het 
volgende hotel in Nykøbing op het eiland Falster. 

7e dag  53 km  Van Vordingborg naar Nykøbing Falster
 We fietsen vandaag over de eilanden Falster en 

Lolland. Over de “Storstrømsbroen” een brug van 3 
km over de zee fietsen we naar het eiland Falster. 
Verder via het eiland Lolland tot in Nykøbing Falster.

8e dag   750 km  Na het ontbijt via Lübeck, Hamburg, 
Hannover en Dortmund naar Diepenbeek.

D Eigen fiets meebrengen



58    Noord-Italië   

Deze boeiende 9-daagse fietsvakantie begint in de Dolo-
mieten. Deze Italiaanse regio heeft alles: prachtige natuur, 
een heerlijk klimaat, goed bewaarde cultuurschatten en  
veel goede fietspaden. Vanuit Merano fietsen we stroomaf-

waarts langs de oevers van de Isarco naar Bolzano.  Op 
mooie fietspaden langs de Adige zetten we 

onze tocht verder naar de schitterende ste-
den Trento en Verona. Riante wijngaarden en 

uitgestrekte fruitplantages  in een prachtig land-
schap vormen het decor. Door een schilderachtig 

heuvellandschap bereiken we de kunststad Vicenza . 
Over vlakke  landelijke wegen komen we in het gezellige 

kuuroord Abano Terme. We eindigen deze heerlijke fiets-
reis in de  kunststad Padova.

Noord-Italië 
Merano - Bolzano - Trento - Verona - Soave - Vicenza  - Abano Terme - Padova   

MERANO

BOLZANO

TRENTO

ROVERETO

VERONA

VICENZA

PADOVA
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dalen af tot in het historische cen-
trum, verder via vlakke landelijke 
wegen in Abano Terme.

8e dag  28 km    
Van Abano Terme tot Padova 

 Langs het Battaglia kanaal tot in 
het centrum van Padova, vooral be-
kend om de basiliek  van Sint-Anto-
nius.  In de  namiddag fietsen laden 
en met de autocar naar Oostenrijk 
waar we overnachten in een hotel 
op de Brennerpas.

9e dag  800 km   
Brennerpas - Diepenbeek

 Van Oostenrijk naar Diepenbeek.
 Aankomst  omstreeks 22 uur.

INBEGREPEN

■  Heen- en terugreis in comfort autocar
■  8 nachten in half pension in hotels***/**** 
■  Post Hotel**** , Pfunds
■  Four Points by Sheraton****, Bolzano 
■  Hotel Adige****, Trento/Matarello 
■  Hotel Leopardi**** , Verona
■  Hotel Terme Roma****,  Abano Terme 
■  Hotel Wipptalerhof***, Brenner 

Noord-Italië
AFREISDATA  
21/07 tot 29/07
08/09 tot 16/09 € 1.075/pers.

Toeslag éénpersoonskamer: € 151

9 DAGEN
1e dag  784 km  Diepenbeek - Pfunds

 Via Duitsland rijden we voor een tussenovernach-
ting tot Pfunds in Oostenrijk. 

2e dag  50 km  Van Merano tot Bolzano
 Onze autocar brengt ons tot in de buurt van Nau-

ders. In Tschars Ciardes worden de fietsen uitgela-
den en fietsen we stroomafwaarts langs de rivier de 
Isarco via de kuurstad Merano tot in Bolzano. Moge-
lijkheid tot stadsbezoek.  

3e dag  69 km   Van Bolzano via Trento naar Matarello
 Vanuit het hotel fietsen we verder langs de Adige. 

Via kleine pittoreske dorpjes als Leifers, Ora, Egna, 
Salurn en Lavis bereiken we Trento. Mogelijkheid 
om langs de Zuid-Tiroler wijnroute via Kaltern naar 
Trento te fietsen (6 km extra, heuvelachtig).

4e dag  60 km  Van Matarello  naar Borghetto
 We volgen vandaag nog steeds de rivier de Adige tot 

in Rovereto.  Verder fietsen we langs wijngaarden en 
fruitplantages tot in Borghetto,  fietsen stallen bij een 
wijnboer. Mogelijkheid om ongeveer 26 km extra te 
fietsen tot  aan het Gardameer (heuvelachtig). Onze 
autocar brengt ons naar het hotel in Verona. Avond-
wandeling  met rondleiding in deze romantische 
“Romeo en Julia” stad.

5e dag  55 km  Van Borghetto naar Verona
 Via het heuvelachtige Rivoli Veronese naar het vlak-

ke Bussolengo en Chievo tot in Verona. Mogelijkheid 
om per fiets de stad te bezoeken, een kijkje te nemen 
op de Piazza Bra of de Piazza delle Erbe. Zeker aan te 
bevelen is het Romeinse amfitheater “de Arena”

6e dag  45 km  Van Verona via Soave naar Montebello
 We fietsen door de stad Verona via kleine dorpjes en 

landwegen richting Montebello. We bezoeken de 
ommuurde stad Soave en fietsen tot bij een wijn-
boer in Gambellara waar je vrijblijvend kan deelne-
men aan een wijnproeverij. Onze autocar brengt 
ons naar het hotel in het kuuroord Abano Terme. 

7e dag  63 km  Van Montebello naar Abano Terme
 We fietsen  door de heuvelachtige Colli Berici met 

af en toe een korte maar pittige klim. Boven in de 
heuvels word je beloond met prachtige vergezich-
ten en een uniek uitzicht over de stad Vicenza. We 

D Eigen fiets meebrengen



Een fietsroute door één van de mooiste regio’s van Italië, 

langs verkeersvrije fietspaden, volledig vlak zonder ook maar 

één klim.  Wij fietsen langs de 3 UNESCO Werelderfgoed ste-

den Modena, Ferrara en Ravenna waar we kunnen genieten 

van de magnifieke historische centra en de prachtige re-

naissancekunst en paleizen.  Doorheen de Po-delta fiet-

sen we door een netwerk van kanaaltjes, prach-

tige natuurreservaten met roze flamingo’s en 

brengen we een bezoek aan het eeuwenou-

de dromerige lagunestadje Comacchio. Wij passe-

ren ook langs verschillende stranden en bij minstens 

één zet je de fiets aan de kant en neem je een duik in 

de Adriatische Zee.

60  Po - Delta

Po-Delta
Modena  -  Ferrara  -  Ostellato  - Comacchio   -  Ravenna
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INBEGREPEN

■  Heen- en terugreis in comfort autocar
■   8 nachten in half pension in Hotels***/****
■ Hotel in de buurt van Milaan
■ Hotel Europa***, Modena
■ Hotel Park Estense***, Finale Emilia
■ Hotel Orologio****, Ferrara
■ Hotel Villa Belfiore****,  Ostellato
■ Grand Hotel Mattei****, Ravenna
■ Hotel in de buurt van Milaan

Modena  -  Ferrara  -  Ostellato
Comacchio   -  Ravenna
AFREISDATA  
22/06 tot 30/06
18/08 tot 26/08           € 1115/pers.

Toeslag éénpersoonskamer: € 155

Po - Delta  61

 

 

 

 

 

 

1e dag  840 km  Diepenbeek -  Milaan 
 Via Luxemburg en Frankrijk tot in de omgeving van 

Milaan. Tussenovernachting.

2e dag  40 km  Milaan – Modena 
 Met de autocar tot het kersenstadje VIGNOLA. 

Langs rustige fietspaden tot in de stad MODENA. 
Tijd om de stad en het Ferrari museum te bezoe-
ken.

3e dag  56 km  Modena - Finale Emilia
 Via landwegen en door kleine dorpjes als San Pietro 

in Elda, Villa Franca, San Felice sul Panaro tot in ons 
hotel in Finale Emilia.

4e dag  40 km  Finale Emilia - Ferrara
 Over dijken van kanaaltjes en een met bomen om-

zoomd fietspad via Burana en Bondeno tot in de 
kunsthistorische stad Ferrara. Korte fietsroute van 5 
km extra  door de stad.

5e dag  68 km  Ferrara - Po - Ostellato
 Door de stad Ferrara en een prachtig fietspad langs 

de Po. Wij eindigen deze fietstocht in Hotel Villa Bel-
fiore ( met tuin en zwembad ) in Ostellato.

6e dag  63 km  Ostellato -  Pomposa  -  Comacchio 
 Vanuit het  hotel fietsen we naar de abdij van Pom-

posa. Verder langs de kust tot in Comacchio, een la-
gunestad (klein Venetië). We stallen hier de fietsen 
en gaan met de autocar naar het hotel in Ostellato.

7e dag  50 km  Comacchio -  Anita -  Marina Romea
 Vanuit Comacchio fietsen we langs landelijke we-

gen richting Adriatische Zee. Een grindpad van 
10 km leidt ons door het natuurreservaat “Valle di 
Comacchio” (flamingo’s!) Verder langs de kust tot in 
Marina Romea, waar we de fietsen stallen. Met de 
autocar naar ons hotel in Ravenna

8e dag  20 km  Marina Romea - Ravenna
 Na een overzet met de veerboot fietsen we naar 

de stad Ravenna, bekend om zijn Byzantijnse mo-
zaïeken. In de namiddag fietsen laden en naar een 
tussenovernachting in Milaan.

9e dag  840 km  Milaan  - Diepenbeek
 Via Zwitserland en Frankrijk terug naar Diepenbeek.

9 DAGEN

D Eigen fiets meebrengen



62  Karinthië Drau - Radweg.

De fietstocht door Karinthië is een overwegend vlakke 

fietsroute door het Drautal van Italië - Zuid Tirol, Oost Tirol 

en Karinthië naar Slovenië. Het is een zeer afwisselende 

fietstocht van 370 km die de fantastische rivier de Drau 

volgt van bron tot bijna aan de monding in de Donau. 

We fietsen stroomafwaarts over goed 

onderhouden en hoofdzakelijk autovrije 

fietspaden. Karinthië is gekend voor de 

schilderachtige gezellige dorpjes, mooie 

steden en warmwatermeren. 

Karinthië Drau - Radweg 

SILLIAN

VILLACH

MÜLHDORF

KLAGENFURT

DRAVOGRAD



INBEGREPEN
■   Heen- en terugreis in comfort autocar
■   8 nachten halfpension.
■   Wipptalerhof*** , Brenner
■   Dolomiten Sporthotel****, Sillian 
■   Gasthof-Pension Dürnle****, Mühldorf
■   Sandwirth****, Klagenfurt 
■   Hotel in de omgeving van München 

1e dag  896 km  Diepenbeek - Brennerpas
 Vertrek ’s morgens. Via Duitsland tot in Oostenrijk 

voor een tussenovernachting op de Brenner.

2e dag  42 km  Vandora Di Sopra (Ober Olang) – Sillian 
 Na een korte busrit fietsen we langs de Olanger 

Stausee door het prachtige smalle Pöstertal. Via 
Niederdorf met een mooi dorpsplein naar Toblach 
waar de Drau ontspringt. Verder naar Innichen en 
richting Sillian tot in ons hotel. Deze rit kunnen we 
met 20km uitbreiden richting Drei Sinnen.

3e dag  53 km  Sillian – Oberdrauburg 
 Zeer gemakkelijke rit, veel bergaf. We passeren de 

zonnestad Lienz, en fietsen over een goed onder-
houden dolomiet fietspad vlak langs de oever van 
de Drau. Fietsen stallen in Oberdrauburg. Met de 
autocar naar het sporthotel in Sillian. 

4e dag  50 km  Oberdrauburg – Mülhdorf 
 Met de autocar naar Oberdrauburg. We volgen 

vandaag minder de Drau maar fietsen door enkele 
prachtige bergdorpjes zoals het sfeervolle Sachsen-
burg. Verder naar ons verblijf in de omgeving van 
Mülhdorf. 

5e dag  68 km  Mülhdorf – Förderlach  
 Vanuit het hotel bergaf terug naar de Drau. We fiet-

sen door Spittal - Villach, twee mooie steden. Van-
daag is het volledig vlak met enkele dolomiet fiets-
paden en warmwatermeren. In Förderlach stallen we 
de fietsen. De autocar brengt ons naar Klagenfurt. 

6e dag  35 km  Förderlach – Klagenfurt 
 In Velden fietsen we tegen de Wörthersee aan, rich-

ting hoofdstad van Karinthië Klagenfurt. 
 Het is ook mogelijk de sportieve tocht van 58 km te 

fietsen. Deze tocht volgt de Drau maar is niet vlak.

7e dag  57 km  Klagenfurt – Ruden 
 Vanuit het hotel in Klagenfurt fietsen we langs de ri-

vier de Glanfurt richting Grafenstein. Er volgen dan 
enkele korte hellingen richting Völkermarkt. Fietsen 
stallen en verder met de autocar terug naar ons ho-
tel in Klagenfurt. 

Karinthië Drau - Radweg
AFREISDATA  
06/06 tot 14/06           
12/08 tot 20/08           € 935/pers.
Toeslag éénpersoonskamer 06/06 - 14/06: € 160
Toeslag éénpersoonskamer12/08 - 20/08: € 170

Karinthië    Drau - Radweg  63

8e dag  42 km  Ruden – Dravograd 
 Met de autocar terug naar Ruden. Afslui-

tende rit met 2 indrukwekkende fiets-
bruggen. Lavamund is het laatste Oos-
tenrijks dorpje voor de grens, we fietsen 
verder tot in Slovenië Dravograd. Fietsen 
laden en met de autocar tot in de omge-
ving van München.

9e dag  750 km  
München - Diepenbeek  
Na het ontbijt vertrekken we via de 
autosnelweg terug naar Diepenbeek.

9 DAGEN

D Eigen fiets meebrengen



64  Gardameer zuid en omgeving

Een fietsvakantie door de regio’s Lombardije en Emilia-

Romagna. Deze fietstocht begint in Mantova. Verder fietst 

u langs het Gardameer, via Peschiera Del Garda en het 

mooie Sirmione tot in  Brescia. Vervolgens fietst u door 

de provincies Piacenza en Parma, twee fascinerende 

streken met prachtige kastelen. U fietst over 

kronkelige wegen, door het vlakke Parmezaanse 

land, langs mooie grote en kleine boerderijen en 

veel landbouwgronden tot in Brescello. Het dorp dat 

wereldberoemd werd als decor voor de films van Don 

Camillo.   

Garda - Lombardije - Emilia
Mantova -  Sirmione - Brescia - Cremona - Piacenza - Parma

VERNIEUWD
PROGRAMMA



Gardameer zuid en omgeving  65

INBEGREPEN

■   Heen- en terugreis in comfort autocar
■   Hotel in omgeving Como
■   Hotel Blue Lake****, Sirmione (2 nachten) 
■   Hotel Ambasciatori****, Brescia
■   Hotel Continental****, Cremona 
■   Hotel Grande Albergo Roma****, Piacenza
■   Hotel Locanda del Lupo****, Soranga
■   Hotel Sina Maria Luigia****, Parma
■   Hotel in omgeving Como

1e dag  Via Luxemburg – Frankrijk - Zwitserland en 
Italië naar ons hotel in Turate voor een tussenover-
nachting. 

2e dag  57 km  Mantova – Sirmione
 Met de autocar naar Mantova. Fietsen uitladen en 

via een mooi fietspad langs de rivier de Mincio 
tot in Volta Mantovana en Borghetto sul Mincio 
met zijn prachtige burcht. Verder via Peschiera Del 
Garda tot aan ons hotel in Sirmione aan het Garda-
meer.

3e dag  40 km  Rondje omgeving Gardameer    
 Vandaag fietsen we in de omgeving van  het Garda-

meer. Vertrek en aankomst in het hotel in Sirmione. 
Keuze tussen kortere en langere tochten of dagje 
rust en genieten van het schiereiland en het meer.

4e dag  42 km Sirmione - Brescia   
 Vanuit ons hotel met de fiets richting BRESCIA. Ver-

der langs rustige wegen en dorpjes zoals Maguzza-
no en Monteroseo tot in Brescia met zijn prachtige 
Piazza della Loggia en het mooi Piazza del Duomo.  
Hotel gelegen in de stad.

5e dag  68 km  Brescia - Cremona 
 Vanuit het hotel door natuurparken en kleine dorp-

jes als Capriane del Colle, Corticelle Pieve, Maner-
bio, Pontevico en Casalsigone richting het aan de 
Po gelegen Cremona.  Hotel gelegen in het cen-
trum. Vrij avondmaal.

6e dag  48 km  Cremona - Piacenza
 Even de tijd nemen om door de smalle straatjes 

naar het plein voor de kathedraal te fietsen. Via een 
mooi fietspad in de omgeving van de Po richting 
Monticelli, tot in het centrum van Piacenza waar 
ons hotel gelegen is.

7e dag  52 km  Piacenza - Soragna
 Piacenza wordt ook wel de stad van honderd kerken 

genoemd.  Als u naar het  panorama van de stad 
kijkt, zult u echt tientallen kerktorens zien.  Vanuit 
het hotel met de fiets langs   boerenlandschappen, 
over rustige wegen en door aantrekkelijke plaatsjes 
tot in ons hotel in Soragna.

Mantova - Sirmione - Brescia -  
Cremona - Piacenza - Parma
AFREISDATA  
19/05 tot 28/05                € 1.199/pers.

Toeslag éénpersoonskamer: € 246

10 DAGEN

8e dag  40 km  Soragna - Parma
 Vandaag fietsen wij afwisselend op 

de dijk langs de Po, door kleine dor-
pen tot in Parma. Tijd om deze veelzij-
dige stad te bezoeken! Ze is beroemd 
om de Parmaham en de Parmezaan-
se kaas. Overnachting in het hotel in 
Parma.

9e dag  35 km Parma - Brescello  
 Vanuit Parma met de fiets richting 

Brescello. Een fietstocht over rustige 
wegen en autovrije dijken. Lunchen 
en verzamelen op de piazza van Don 
Camillo in Brescello. Fietsen inladen 
en vertrek  met de autocar richting 
Milaan voor een tussenovernachting.

10e  dag  840 km  
Milaan - Diepenbeek  

 Na het ontbijt via Zwitserland en 
Frankrijk met de nodige haltes tot in 
Diepenbeek.

D Eigen fiets meebrengen



66   Info Wielertoeristen

Perfect uitgewerkt fietsprogramma
Begeleiding en fietsvervoer

1 Met GPS: 
 Individueel of in kleine groepen(jes) met eigen GPS of met beschikbare GPS tijdens de fietsweek.

 Routes of tracks van de ritten verkrijgbaar bij de verantwoordelijke de Zigeuner.
 Info over de ritten iedere avond voor het avondmaal.
 Vrij vertrek en aankomst in het hotel voor de gebruikers van de GPS. 

2 Met begeleiding
 Iedere dag begeleiding mogelijk met snelheden aangegeven door de fietsbegeleider.

 Iedere dag vertrek op vaste uren aan het hotel met geregelde stopplaatsen om iets te nuttigen 
en of foto’s te nemen.

3 Fietstransport 
 Fietstransport in speciale aanhangwagen (fietsen dienen niet gedemonteerd).

 De fiets dient in orde te zijn voor vertrek.
 Iedereen zorgt voor eigen reservemateriaal.

 DE FIETSEN DIENEN 2 UUR OP VOORHAND AANGELEVERD TE WORDEN 
 OP DE DAG VAN VERTREK .

 Verplichte toeristentaks in o.a. Spanje en Italië. 
   Ter plaatse te betalen aan de receptie van het hotel.

 Fietsvakanties 
voor 

wielertoeristen



Midi Pyrénées - Tourmalet - Lourdes   67

Midi Pyrénées - Tourmalet -  
Lourdes
AFREISDATA  
17/08 tot 21/08         € 375/pers.

Toeslag éénpersoonskamer: € 61

De Pyreneeën vormen een schitterend gebied om te  
fietsen. Je vindt er een afwisseling van ruige bergtop-
pen, groene dalen en diepe kloven.  Wie Pyreneeën 
zegt, denkt natuurlijk direct aan de befaamde  cols die 
bekend zijn geworden door de Ronde van Frankrijk.   
Het absolute kerngebied ligt ten zuiden van Lourdes. 
De Tourmalet, Soulor en Aubisque stonden in 1910 op
 het menu van de allereerste échte bergrit in een grote 
wielerkoers, dit mag  zeker niet ontbreken op ons pro-
gramma.

Midi Pyrénées -  
Tourmalet – Lourdes 

5 DAGEN

INBEGREPEN
■   Vervoer : **** comfort autocar + speciale 

fietsaanhangwagen voor koersfietsen 
■   Nachtreis heen en terug
■   Hotel Alba Lourdes****,  gelegen in het   

centrum van Lourdes
■   Hotel in halfpension

BEGELEIDING
■   Mogelijkheid om zowel individueel als in 

groep te fietsen
■   Fietsbegeleiding

NIEUW

1e rit  60 km   
 aankomst in hotel, Lourdes – Gavarnie of 

Cauterets – Lourdes 

2e rit  98 km   
 beklimming van de Tourmalet (Lourdes – Col de 

Tourmalet – Lourdes)

3e rit  80 km  
 uitchecken hotel, dan afsluitende rit (Soulor/Aubis-

que ) - vertrek terug naar Diepenbeek omstreeks 
18u00

D Eigen fiets meebrengen



68  Mallorca

Mallorca is het grootste en bekendste eiland van de 

Balearen, de eilandengroep in de Middellandse Zee 

waar ook Ibiza en Menorca deel van uitmaken.

Mallorca is het ideale eiland voor een fietsvakantie. 

Je vindt er alles wat je als fietser wenst: een prachtige 

omgeving, een heerlijk klimaat en een uitstekende 

infrastructuur. Mooie weggetjes, goede service voor 

fietsers, afwisselend landschap... Het draagt allemaal 

bij aan dagenlang zorgeloos fietsen op Mallorca. Op 

deze tocht gaat u alle kanten en aspecten van het 

eiland ontdekken.

Mallorca INBEGREPEN
■   Vervoer: met de autocar heen en 
   terug tot aan de luchthaven van Keulen
■    Vlucht : TUI Fly
■    Keulen – Palma de Mallorca
■    Palma de Mallorca – Keulen 
■    Transfert luchthaven  Palma heen en 
   terug naar het hotel

BEGELEIDING
■    Mogelijkheid om zowel individueel 
   als in groep te fietsen
■    Begeleiding ter plaatse

HOTEL
■    6x Hotel THB EL Cid****, Can Pastilla
■    Halfpension
■    Hotel gelegen aan zee, beschikt over 3 zwembaden 
   (1 verwarmd), sauna, stoombad en fitnessruimte

1e rit  65 km
 Playa de Palma - Llucmajor 

2e rit  120 km      
 Playa de Palma - Cala Figuera 

3e rit  120 km
 Playa de Palma - Valldemossa 

4e rit  105 km
 Playa de Palma - Port de Sóller  

5e rit  120 km    
 120 km   Playa de Palma - Can Picafort 

6e rit  90 km
 Playa de Palma – Randa 

Mallorca
AFREISDATA  
28/04 tot 04/05         € 699/pers.

Toeslag éénpersoonskamer: € 153

D Huurfietsen (niet inbegrepen in de prijs)

7 DAGEN

NIEUW

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



1e rit  65 km
 Playa de Palma - Llucmajor 

2e rit  120 km      
 Playa de Palma - Cala Figuera 

3e rit  120 km
 Playa de Palma - Valldemossa 

4e rit  105 km
 Playa de Palma - Port de Sóller  

5e rit  120 km    
 120 km   Playa de Palma - Can Picafort 

6e rit  90 km
 Playa de Palma – Randa 

Dolomieten  Italië  69

8 DAGEN

In het noorden van Italië, aan de grens met 

Oostenrijk, ligt een bergketen van een adem-

benemende schoonheid: de Dolomieten.  Een 

magnifiek gebied van uitgestrekte plateaus, steile 

wanden, spitse bergtoppen en fantasti-

sche vergezichten.  Zo imposant als de 

Dolomieten zijn, zo mooi en uitzonder-

lijk zijn onze fietstochten tijdens 

deze reis.

Dolomieten

1e rit 68 km en  
1600 hm

 Kronplatz Ronda 

2e rit  88 km en  
2150 hm

 Sella Ronda

3e rit  109 km en  
2950 hm

 Geisler en Puez 

4e rit  125 km en  
3250 hm

 Marmolada Runde

5e rit  75 km en  
1458 hm

 Panoramastrasse 

6e rit  44 km en  
620 hm

 Refuge Pederu 

Dolomieten
AFREISDATA  
20/07 tot 27/07         € 649/pers.

Toeslag éénpersoonskamer: € 100

INBEGREPEN
■   Vervoer in 4 ****, comfort autocar met 
   fietsaanhangwagen voor koersfietsen
■   Nachtreis heen en terug
■   Hotel Post***, Pikolein Gardertal
■   5 nachten in HP
■   extra ontbijt bij aankomst + extra dinner bij afreis    

BEGELEIDING
■   Mogelijkheid om zowel individueel 
   als in groep te fietsen
■   Volledig uitgewerkt fietsprogramma + 
   fietsbegeleider

NIEUW
D Eigen fiets meebrengen



70  Salou

De Costa Dorada en Salou,  gekend van zon, zee 

en strand, heeft voor de sportieve fietser een 

rijkelijk aanbod aan fietswegen. In het algemeen 

mooie asfaltwegen en in het binnenland vele 

verkeersarme wegen. De fietsparcours zijn 

zeer afwisselend. Van vlakke wegen langs de 

kust tot bergachtige wegen in het binnenland. 

Met zeer afwisselende landschappen zoals 

de  wijnstreek van de “Priorat”.  De stopplaats 

Prades, een dorp met een 

oude geschiedenis,  

daterend uit de 

Moorse tijd. En 

niet te vergeten de 

stad Tarragona. 

Salou INBEGREPEN
■   Vervoer: Royal class + speciale 
   fietsaanhangwagen voor koersfietsen 
■   Nachtreis heen en terug 
■   Hotel Golden Port Salou****,  
■   Met mooi binnen- en buitenzwembad + sauna
■ Hotel in halfpension met extra middagmaal 
    dag van aankomst ( dranken NIET inbegrepen)
■   Dranken bij avondeten 1/4l water +1/4 wijn 

BEGELEIDING
■   Mogelijkheid om zowel individueel 
    als in groep(jes) te fietsen 
■   Alle routes op GPS verkrijgbaar + 
   een aantal GPSen verkrijgbaar 
   tijdens de fietsweek. 
■  Volledig uitgewerkt programma 
   + fietsbegeleider. 

1e rit  120 km
 Mont Blanc - Salou – Reus – Salou 

2e rit  102 km      
 Salou – Falset – Salou 

3e rit  122 km
 Salou – Prades – Salou 

4e rit  75 km
 Salou – Torredembarra – Salou 

5e rit  118 km    
 Salou – Marçà – Salou 

6e rit  105 km
 Salou – L’Hospitalet – Salou 

Salou
AFREISDATA  
20/04 tot 29/04
05/10 tot 14/10         € 535/pers.

Toeslag éénpersoonskamer: € 42

10 DAGEN

	  

	  

	  

	  

	  

	  

D Eigen fiets meebrengen



1e rit  120 km
 Mont Blanc - Salou – Reus – Salou 

2e rit  102 km      
 Salou – Falset – Salou 

3e rit  122 km
 Salou – Prades – Salou 

4e rit  75 km
 Salou – Torredembarra – Salou 

5e rit  118 km    
 Salou – Marçà – Salou 

6e rit  105 km
 Salou – L’Hospitalet – Salou 

Pineda de Mar  71

10 DAGEN

	  

	  

	  

Op zoek naar een prachtige locatie voor een 

gezellige fietsvakantie?  Pineda de Mar bekend 

van de zon, zee en goudgele stranden is een 

zegen voor fietsers die op zoek zijn naar sfeer-

volle panorama’s, dicht beboste hellingen en 

kleine dorpjes waar de echte Cata-

laanse sfeer nog 

hangt.  

Klimmen en 

zweten maar! 

Pineda de Mar

1e rit  82 km
 verkenning  Pineda-Tordera-Hostalric-Sant Feliu 

de Buixalleu-Hostalric-Pineda  

2e rit  133 km
 Pineda –Viladrau 

3e rit  129km
 (trein) Pineda-Fornelis de la Selva(fiets)-Osor-

Hostalric-Pineda 

4e rit  102 km
 Pineda-Lloret-San Grau-Llagosterra-Tossa de 

Mar-Pineda 

5e rit 140 km
 Pineda-Montseny-Coll Formic-Pineda 

6e rit  120 km
 Pineda-Llagostera-San Grau-Pineda 

7e rit  125 km
 (trein) Pineda-Caldes de Malavella

 (fiets) La Bisbal-Llagostera-Tossa-Pineda 

Pineda de Mar
AFREISDATA  
18/05 tot 27/05         € 515/pers.

Toeslag éénpersoonskamer: € 98

INBEGREPEN
■   Vervoer: Royal class + speciale 
   fietsaanhangwagen voor koersfietsen 
■   Nachtreis heen en terug 
■  Hotel Stella&Spa Pineda de Mar***, 
   (binnenzwembad + wellnesscentrum )
■   Hotel in volpension 
   Dranken bij avondeten 1/4l water +1/4 l wijn 
■   Extra middagmaal bij aankomst

BEGELEIDING
■  Mogelijkheid om zowel individueel 
    als in groep(jes) te fietsen 
■   Alle routes op GPS verkrijgbaar + 
   een aantal GPSen verkrijgbaar 
   tijdens de fietsweek. 
■   Volledig uitgewerkt programma 
   + fietsbegeleider. 

D Eigen fiets meebrengen



     

NUTTIGE INFORMATIE
■ Fietsen: het fi etsen gebeurt op eigen verantwoordelijkheid. 
■ De firma kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor fietsongevallen, schade 

aan eigen fiets, schade aan derde, letsels opgelopen bij valpartijen, diefstallen van 
fietsen en dit gedurende de ganse reis (ook tijdens de stalling van de fietsen in de 
hotels of op andere plaatsen). Wij raden aan om een diefstalverzekering af te sluiten 
voor uw fiets. 

■ Fietsen laden in de fi etsaanhangwagen: alhoewel wij uw fi etsen met de meeste zorg zullen 
laden/lossen en vervoeren, dragen wij geen enkele verantwoordelijkheid voor mogelijke be-
schadigingen, pannes en dergelijke.

■ Wanneer de fi etsen zich in de fi etsaanhangwagen bevinden zijn deze  bij ongevallen of dief-
stal (uit de fi etsaanhangwagen) maar voor een beperkt bedrag verzekerd ( vraag na bij de 
Zigeuner).  

■ In de autocar is iedereen verzekerd, u kan altijd vrijblijvend een bijhorende annulatie-  en/of 
reisverzekering afsluiten.

■ Onderdelen: drinkbussen, fi etscomputers, -pompen, -mandjes, -tassen en alle losse onderde-
len die hinderlijk zijn bij het laden van de fi etsen dienen op voorhand te worden afgenomen.

■ Elektrische fi etsen : batterijen dienen op voorhand afgenomen te worden voor het vervoer in 
de fi etsaanhangwagen.

■ Vergeet niet aan uw ziekenfonds de nodige documenten en informatie te vragen.
■ Voor alle reizen één opstapplaats Diepenbeek ( parking voorzien, maar op eigen verantwoor-

delijkheid.)
■ Wij zijn niet verantwoordelijk voor drukfouten
■ Fooi chauff eur + gids zijn vrijblijvend
■ Boekingen via de website zijn pas defi nitief als u de offi  ciële bestelbon van ons ontvangt!
■ Vermelde prijzen: per persoon op basis van een 2 persoonskamer.
■ Wij volgen de reisvoorwaarden van de geschillenkommissie reizen vzw.
■ Voor verdere nuttige informatie zie: www.dezigeuner.com
■ Boekingen en info enkel mogelijk tijdens de kantooruren:

Maandag tot vrijdag 09u00 – 12u30 en van 13u30 – 17u30
Zaterdag en zondag gesloten
Verplichte toeristentaks in o.a. Spanje en Italië ter plaatse te betalen  aan de receptie van het hotel.

KBC Iban: 
BE68 4512 5090 0134

BIC: KREDBEBB
Vergunning Cat. A 1903
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Industrielaan 7, 3590 
Diepenbeek
Tel. 011/35 04 04
Fax 011/35 04 09
info@dezigeuner.com

Voor meer informatie bezoek onze website www.dezigeuner.com


