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Individueel - met eigen fiets - op eigen tempo

■ Je eigen fiets wordt vervoerd in een speciale nieuwe fietsaanhangwagen.
 Een huurfiets is inbegrepen in 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 uitgekozen 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 bezienswaardigheden. 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 40 km en 80 km. Soms kan je de etappes 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 fietsvriendelijkheid. Je 
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 
Vlakke fietstocht zonder 
hellingen

GRAAD 2             
Bijna vlakke fietstocht met enkele 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 derden,
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 jouw fiets. 
 Vraag inlichtingen bij de Zigeuner. Fietsreizen vereisen een 
goede voorbereiding. Hier volgen enkele tips om onverwachte 
obstakels 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 van je fietsvakantie 
beginnen. 

■ Laat een fietsenmaker voor vertrek naar je tweewieler kij-
ken en hem tiptop in orde brengen. Niets is zo vervelend 
als technische pannes die voorkomen hadden kunnen 
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!

Parijs
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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  
26/08 tot 27/08  € 229/pers.

Toeslag éénpersoonskamer:  €37,50

Parijs

D Huurfiets inbegrepen

1e  dag  400 km 
 Vandaag verkennen wij de Franse hoofdstad 

met de autocar langsheen de vele gebouwen 
en monumenten die Parijs rijk is: Eiffeltoren, Arc 
de Triomphe, Louvre, Notre Dame, Moulin Rou-
ge, 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 fietstocht uit dwars door Parijs, met extra 
veel aandacht voor enkele mooie parken, zoals 
Jardin du Luxembourg en Tuileries.  En je zal 
je 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 Diepen-
beek. Het avondmaal (facultatief )  nemen wij 
in Péronne, op weg naar huis. 

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.

Parijs

Wij fietsen in groep door Parijs met bege-
leiding, 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.
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INBEGREPEN
 � Heen- en terugreis in comfort autocar
 � 1 nacht halfpension
 � Golden Tulip Hotel de’Medici Brugge 

2 DAGEN
Brugse Ommeland
AFREISDATUM  
13/05 tot 14/05  € 239/pers.
20/08 tot 21/08
Toeslag éénpersoonskamer:  € 40

Brugse Ommeland

D Eigen fiets meebrengen

Het Brugse ommeland is een regio vlak-bij zee en op een boogscheut van de 
werelderfgoedstad Brugge. Een aanrader voor een korte fietsvakantie.

1e  dag  52km  Catzand – Knokke – Het Zwin – 
Brugge

 We volgen het fietsroutenetwerk in Zee-
land. Van Breskens tot aan de grens met 
België door de prachtige zeeduinen, 
strand en het natuurgebied het Zwin.  Ver-
der langs de Damse vaart richting Brugge.
Avondeten en overnachting.

2e  dag  55km  Brugge – Aalter
 Vertrek vanuit ons hotel voor een fiets-

tocht rond Brugge, verder via de nieuwe 
fietsbruggen gaat het richting Loppem. 
Fietsen laden en met de nodige stops on-
derweg terug naar Diepenbeek.

Bollenstreek HollandBrugse Ommeland
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De Bollenstreek
Genieten tussen strand en stad!

1e dag  50 km Dordrecht – Rotterdam – Delft  
 Aankomst Dordrecht, verder met de fiets richting 

Kinderdijk bekend om zijn 19 windmolens. Daar-
na fietsen we naar de havenstad Rotterdam en 
eindigen we in Delft gekend om zijn blauw 

 aardewerk.

2e dag 50 km Delft – Den Haag – Leiden – 
Noordwijk 

 Vanuit ons hotel met de fiets richting Den Haag, 
daarna naar Leiden met zijn oude binnenstad. We 
zetten onze fietstocht verder naar Noordwijk de 
bloemenbadplaats van Europa.

3e dag  45 km Fietsen tussen de bollen  
 Vandaag fietsen we de ganse dag langs de bloe-

menvelden met narcissen, hyacinten en tulpen. In 
de late namiddag fietsen laden en terug richting 
Diepenbeek.

De bollenvelden in Nederland zijn al ruim 400 jaar het visitekaartje van de Bollenstreek. De 
afgegraven duinen en zeelucht hebben namelijk precies de juiste ingrediënten om bloembollen 
optimaal te laten groeien.

D Eigen fiets meebrengen

INBEGREPEN
 � Heen en terug in comfort autocar 
 � 2 nachten in K+O
 � Hotel Arsenaal****, Delft

3 DAGEN
Bollenstreek Holland
AFREISDATUM
14/04 tot 16/04 € 409/pers.

Toeslag éénpersoonskamer:  €127

Bollenstreek HollandBrugse Ommeland
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Drieprovinciënroute
Utrecht - Amersfoort - Harderwijk - Hattem

1e dag  54 km Lexmond – Amersfoort  
 In Vianen nemen we het veer over de Lek. Daarna 

fietsen we Utrecht binnen om te genieten van 
de historische locaties in de oude binnenstad. In 
Soest fietsen we door de duinen om onze dag te 
eindigen in Keienstad Amersfoort.

2e dag 51 km Amersfoort – Harderwijk 
 Stop even in Bunschoten-Spakenburg. Geniet van 

dit oude vissersdorpje met zijn traditionele kle-
derdracht. Neem in Zeewolde het veer en flaneer 
door het gezellige Harderwijk.

3e dag  53 km Harderwijk – Hattem  
 Bezoek het oude vestingstadje Elburg, omringd 

door prachtige wallen. We eindigen in het pitto-
reske Hattem, idyllisch aan de rand van de Veluwe 
en aan de oever van de IJssel.

We doorkruisen drie van de twaalf Nederlandse provincies. Startend in Zuid-Holland, naar 
Utrecht en via Gelderland naar Overijssel. We fietsen een mooi stuk van de NAP-route : dit 
volgt een tracé met een bijzonder thema: het Noord Amsterdams Peil. Ze volgt zo getrouw 
mogelijk de kustlijn die zou ontstaan als de dijken breken.

D Eigen fiets meebrengen

INBEGREPEN
 � Heen en terug in comfort autocar 
 � 2 nachten halfpension
 � Hotel NH Amersfort ****

3 DAGEN
Drieprovinciënroute
AFREISDATUM  
27/05 tot 29/05 € 445/pers.

Toeslag éénpersoonskamer:  € 103

Drieprovinciënroute
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D Eigen fiets meebrengen

RuhrtalRadweg

3 DAGEN

1e dag   48 km   Fröndenberg – Schwerte – Dort-
mund - Witten

 Vertek vanuit Diepenbeek naar Fröndenberg 
(160 km). Verder met de fiets richting Dort-
mund. Vervolgens langs de Hengsteysee en 
Harkortsee naar Witten. 

2e dag  49 km  Witten - Essen 
 De volgende dag begint met een hoogtepunt 

van het gebied. In de Zeche Nachtigall beleef 
je de wortels van de mijnbouw in de Ruhr. 

3e dag  48 km  Essen - Kettwig - Mülheim an  
der Ruhr

  Vandaag fietsen we langs de Baldeneysee, het 
grootste van de zes stuwmeren in de Ruhr. Via 
het pittoreske Kettwig trappen we tot aan het 
kasteel van Broich waar de bus ons opwacht en 
ons weer naar Diepenbeek brengt.

RuhrtalRadweg
AFREISDATUM  
19/05 tot 21/05        € 389/pers.

Toeslag éénpersoonskamer: € 69

INBEGREPEN
 � Heen- en terugreis in comfort autocar
 � 2 nachten halfpension
 � * NH Hotel****, Essen

RuhrtalRadweg
Fröndenberg - Dortmund - Witten - Essen - Duisburg

De fietsroute tussen natuur, burchten, mijnbouw, staal en ijzer in het Ruhrgebied. Kolen en 
staal, cokes en gas. Het uiterlijk van het Ruhrgebied werd en wordt ook vandaag de dag nog 
bepaald door zijn industrie.

Drieprovinciënroute



10  Voie verte Trans - Ardennes 

INBEGREPEN
 � Heen- en terugreis in comfort autocar
 � 2 nachten halfpension
 � Hotel ** Ibis Charleville-Mézières

3 DAGEN
Voie verte Trans-Ardennes
AFREISDATUM  
15/09 tot 17/09   € 375/pers.

Toeslag éénpersoonskamer:  € 80

Voie verte Trans-Ardennes

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 fiets-
paden met een eerste stop in Sedan met zijn mooie burcht. Verder 
langs de kronkelende Maas tot in Charleville-Mézières. Overnach-
ting 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, Monthermé, Revin en Fumay 
tot in Ham-sur-Meuse. Met de bus terug naar ons hotel in Char-
leville-Mézières.    

     

3e dag  40 km Ham-sur-Meuse - Dinant  
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 Dinant. Fietsen inladen en avondeten (niet 
inbegrepen)  in de omgeving.

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.

D Eigen fiets meebrengen



10     11Voie verte Trans - Ardennes 

De Westhoek - Ieper 
en de ijzervallei 1e  dag  52 km  Kortrijk naar Ieper:

 We vertrekken aan natuurdomiein De Gavers en 
via het centrum van Kortrijk naar Dadizele. In Pas-
sendale bezoeken we het grootste kerkhof van 
de gemenebest: Tyne Cot. Langs Australische en 
Britse kerkhoven naar de Menenpoort.Langs de 
Vesten naar het hotel.

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

muide. We komen langs het Britse kerkhof met 
het beroemde gedicht van dokter John MC Crae: 
The red poppies. De IJzertoren en de dodengang 
kunnen we 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 Arden-
nen naar Poperinge. Via enkele hopplantages fiet-
sen we naar de Sint-Sixtusabdij van West-Vleteren 
waar we een West-Vleteren kunnen drinken. Via 
de IJzer komen we op het historische marktplein 
van Veurne. Fietsen laden. Extra avondmaal inbe-
grepen. 

Er bestaan ongetwijfeld vele manieren om 
die “Groote Oorlog” 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 Wereldoorlog achter het front, in 
West-Vleteren krijgen wij dan de kans om te 
proeven van het lekkere bier.  

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

De Westhoek-Ieper 
en de IJzervallei
AFREISDATUM  
06/05 tot 08/05        € 399/pers.

Toeslag éénpersoonskamer: € 36

3 DAGEN

D Eigen fiets meebrengen

De Westhoek - Ieper en de ijzervallei
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2e dag  52 km  Bütgenbach – Gerolstein
 Het eerste stuk gaat heuvelop langs de 

Kyllfietsroute. Als je weer op de Vennbahn 
uitkomt, rij je door het prachtige natuurgebied 
“de Hoge Venen”... Verder richting Stadtkyll, 
Hillesheim tot in Gerolstein. Overnachting in 
Seehotel am Stausee.

3e dag  45 km  Gerolstein – Bitburg
 Van het mineraalwaterstadje Gerolstein fiets 

je vandaag langs pittoreske plaatsjes zoals 
Birresborn, Mürlenbach, Densborn en Kyllburg  
naar de bierstad Bitburg. Aangekomen in 
Bitburg fietsen stallen en terug naar het hotel 
in Gerolstein.

4e dag  52 km  Bitburg – Trier – Diepenbeek
 Het eerste stuk vandaag fietsen we terug 

richting Erdorf om dan vervolgens de Kyll 
radweg te volgen tot vlak voor Trier. De oudste 
stad van Duitsland. In de late namiddag fietsen 
laden en terug richting Diepenbeek.

Je fietst het eerste stuk over de Vennbahn. 
Vervolgens volg je de rivier Kyll. Via Gerol-
stein, bekend om het bronwater en Bitburg, 
bekend vanwege het gelijknamige bier, 
naar Trier. Onderweg kom je langs kloosters, 
burchten en bijzondere landschappen van de 
Vulkaaneifel.

Vulkaaneifel 
Aken - Bütgenbach - Gerolstein - Bitburg - Trier

INBEGREPEN
 � Heen- en terugreis in comfort autocar
 � 3 nachten halfpension
 � Seehotel am Stausee****, Gerolstein

Vulkaaneifel
AFREISDATUM  
27/05 tot 30/05        € 649/pers.

Toeslag éénpersoonskamer: € 92

4 DAGEN

D Eigen fiets meebrengen

1e dag 59 km  Aken (Walheim) – Bütgenbach
 Fietsen uitladen in Walheim. Deze relatief 

nieuwe fietsroute is al heel snel erg populair 
geworden, dankzij de geringe stijgingen. 
Je vervolgt de route naar het  stuwmeer bij 
Bütgenbach. Fietsen stallen en naar ons hotel 
in Gerolstein. 
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INBEGREPEN
 � Heen- en terugreis in comfort autocar
 � 3 nachten halfpension.
 � Hotel Van der Valk De Cantharel – Apeldoorn ****

Hoge Veluwe
AFREISDATUM  
21/08-24/08       € 735/pers.

Toeslag éénpersoonskamer: € 273

4 DAGEN

D Eigen fiets meebrengen

1e dag  48 km  Rondje Veluwe  
 Aankomst in ons Hotel De Cantharel bij 

Apeldoorn. Fietsen uitladen en een eerste 
tocht naar het meer over Bussloo, verder naar 
Apeldoorn.

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

Hoge Veluwe (inkom betalen).. We brengen ze-
ker een bezoek aan het Museonder in het Be-
zoekerscentrum en het Kröller-Müller museum 
met beeldentuin.

Dit fietsparadijs bevindt zich op De Veluwe, 
op een boogscheut van Apeldoorn. Het Nati-
onale 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 wereldberoem-
de Kröller-Müller Museum.

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

3e dag  60 km  Nationaal Park de Veluwezoom 
 Door het NATIONAAL PARK DE VELUWEZOOM. 

Het is met 5000 ha één van de grootste aan-
eengesloten natuurgebieden in Nederland 
met de grootste natuurlijke waterval van 
Nederland De Loenense Waterval. Via het 
Apeldoorns Kanaal terug naar ons hotel.

4e dag  50 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 PALEIS HET LOO de voormalige 
residentie van de Nederlandse Koninklijke fa-
milie (inkom betalen). Vertrek naar Diepenbeek.
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ARNHEM

ZUTPHEN

OMMEN

Door samen te werken konden Hanzesteden goed-
koper werken en in elkaars gezelschap veiliger 
reizen tegen piraten. De handelsstroom bestond uit 
artikelen als zout, vis, granen, hout, bier, wijn, laken, 
bijenwas en pelzen. Trek er samen met ons op uit 
en ontdek alle bezienswaardigheden die de Han-
zegeschiedenis heeft achtergelaten. Steden zoals 
Nijmegen, Arnhem, Doesburg, Zutphen, Deventer, 
Hasselt en Kampen kruisen ons pad. 

Hanzesteden 
Arnhem-Zutphen-Ommen-Zwolle

Hanzesteden Hanzesteden
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INBEGREPEN
 � Heen- en terugreis in comfort autocar
 � 1 nacht halfpension
 � Fletcher Hotel Doorwerth, Arnhem ***
 � 2 nachten halfpension
 � Hampshire hotel ‘s Gravenhof Zutphen****

Hanzesteden: Arnhem-
Zutphen-Ommen-Zwolle
AFREISDATUM  
18/07 tot 21/07         € 584/pers.

Toeslag éénpersoonskamer: € 110

4 DAGEN

D Eigen fiets meebrengen

1e dag  50 km  Nijmegen - Arnhem  
 In Nijmegen weten ze dondersgoed wat ge-

zelligheid voor iedereen inhoudt! Of je nu into 
cultuur, natuur, winkels of een hapje en drankje 
bent, Nijmegen heeft voor ieder wat wils. Steek 
in Millingen met het veerpont de Rijn over. Ken 
jij de 7 straatjes in Arnhem al?

2e dag  66 km  Arnhem – Zutphen 
 Het Nationaal Park Zeluwezoom is prachtig in 

augustus als de heide in volle bloei staat! Van-
daag steken we de IJssel over met het pontje 
in Rheden. We fietsen nog altijd in het land van 
water en molens. Slenteren door de historische 
binnenstad van Doesburg is teruggaan in de 
tijd. Zutphen is één van de oudste steden van 
Nederland. Hier verblijven we twee nachten.

3e dag  65 km  Zutphen – Ommen 
 We fietsen langs de IJssel tot in Deventer waar 

we oversteken met het veer. Flaneer door de 
middeleeuwse straten en steegjes en ontdek 
de Deventer Koekwinkel. Geniet van de heide 
en het gezellige winkelstadje Ommen aan de 
Vecht met zijn gezellige terrassen.

Hanzesteden Hanzesteden

4e dag  30 of 50 km  Ommen – (Hasselt) -  
Zwolle 

 We fietsen in het Vechtdal en houden halt in 
Dalfssen. Eindhalte is Zwolle, waar je tijd ge-
noeg hebt om de stad te verkennen. Snuister 
zeker even rond in Waanders in de Broeren. De 
mooiste boekhandel is er gevestigd in de Broe-
renkerk. Of fiets je door tot in Hasselt? Daarna 
via het Zwartewater terug om ook te genieten 
in Zwolle.



16  Moezel Moezel

Moezel
De “Moselradweg”  biedt u grenzeloos 
fietsplezier, de fietspaden leiden u langs 
prachtige wijnlandschappen en romantische 
steden en dorpjes.  Deze fietstocht met vertrek 
in Koblenz brengt ons via Cochem – Traben 
Trarbach – Neumagen  naar de Romeinse stad 
Trier. Verder nog door tot Schengen waar we 
de fietsen inladen. 
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INBEGREPEN
 � Heen- en terugreis in comfort autocar
 � 2 nachten halfpension.
 � Hotel Karl Müller Cochem***
 � 2 nachten halfpension
 � Hotel  Mercure **** Porta Nigra Trier

5 DAGEN
Moezel
AFREISDATUM  
14/06 tot 18/06 € 769/pers.

Toeslag éénpersoonskamer:  € 125

D Eigen fiets meebrengen

1e dag  50km  Koblenz – Cochem  
 We vertrekken aan Deutsches Eck in Koblenz 

waar de Moezel in de Rijn uitmondt en daarna 
richting Winningen tot in ons hotel in Cochem.

2e dag  59km  Cochem – Traben Trarbach 
 Vanuit ons hotel via enkele meanders naar het 

prachtige dorpje Beilstein. . Langs wijnvelden 
gaat het verder naar de wijnstadjes Bullay en 
Zell. We eindigen in Traben Trarbach. Met de 
bus terug naar ons hotel in Cochem.

3e dag  53km  Traben Trarbach – Neumagen 
Dhron 

 Vandaag feitsen we  langs gekende wijndor-
pen zoals Piesport en Bernkastel Keus. Het 
wijndorp Neumagen – Dhron is het oudste in 
Duitsland. De autocar brengt ons naar Trier.

4e dag  45km  Neumagen Dhron– Trier 
 Met de bus naar Neumagen.  We vertrekken 

richting Trittenheim en fietsen afwisselend op 
de rechter en linker oever. Vandaag is er ook 
tijd om de oude stad Trier te bezoeken.

5e dag  54km  Trier – Schengen 
 Langs de rechteroever fietsen we naar Wasser-

billig waar we via een veerpont op de andere 
oever komen. In Konz is de monding van de 
Saar in de Moezel. Vanaf Wasserbillig fietsen 
we op de grens Duitsland – Luxemburg.  De 
fietstocht eindigt in Schengen, de grens van 
Luxemburg – Frankrijk en Duitsland.  Fietsen 
inladen en terug naar Diepenbeek.

KOBLENZ

TRIER

COCHEM

TRABEN  TRARBACH



18  Elzas Elzas

De Elzas is de streek die ingeklemd ligt in het 
noordoosten van Frankrijk tussen de Vogezen en de 
Rijnvallei. In dit zonnige klimaat van de Alsace (Frans voor 
Elzas) vinden we vooral topwijnen zoals Riesling, Pinot 
Noir en Gewürztraminer. De Elzas is fietsregio nummer 
één in Frankrijk met vele uitgezette fietsroutes. We fietsen 
van Straatsburg richting Colmar. Fietsen langs kanalen 
en door mooie wijndorpjes met kleurrijke bloemen, 
typische vakwerkhuizen en smalle geplaveide straatjes en 
steegjes. Je maakt nog een mooie laatste tocht en strijkt 
voldaan neer op een terrasje met een frisse Riesling.

Elzas & Wijnroute
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INBEGREPEN
 � Heen- en terugreis in comfort autocar
 � 4 nachten halfpension
 � Grand Hotel Bristol****, Colmar

Elzas & wijnroute
AFREISDATUM  
13/09-17/09        € 810/pers.

Toeslag éénpersoonskamer: € 250

5 DAGEN

D Eigen fiets meebrengen

Elzas Elzas

1e dag 45 km  Straatsburg naar Barr 
 Van Straatsburg richting Molsheim op de 

Euro Veloroute Romea. Molsheim is de stad 
waar Ettori Bugatti begonnen is met zijn 
autobedrijf. Een vlakke rit tot Dorlisheim en 
dan op heuvelachtig parcours naar Obernai, 
een stad met indrukwekkende omwalling. 
Verder naar Barr en van daar uit met de bus 
naar het hotel in Colmar.

2e dag 60 km Barr naar Colmar
 We fietsen verder op de wijnroute “Veloroute 

du Vignoble d’Alsace” naar het prachtige 
wijnstadje Barr. Door wijnvelden naar 
Dambach La Ville. Ook mogelijkheden om 
hoger gelegen burchten te bezoeken. Via 
Sélestat naar het hotel in Colmar.

 

3e dag 50 km rondje Colmar
 We vertrekken en eindigen met de fiets aan 

het hotel. Fietstocht door mooie dorpjes 
en weidse natuur richting Rijn. We fietsen 
langs Sundhoffen naar Wolfgantzen en de 
indrukwekkende vestingstad Neuf Brisach. 
Terug via Kunheim, Artzenheim en het Canal 
de Colmar naar het hotel.

 

4e dag 60 km Colmar naar Issenheim
 We vertrekken en eindigen opnieuw met de 

fiets aan het hotel. De tocht gaat zuidwaarts via 
Eguisheim en Rouffach tot Issenheim, dwars 
doorheen de wijnvelden. Eguisheim is door ‘Les 
Plus Beaux Villages de France’ aangewezen als een 
van de mooiste dorpen van Frankrijk omwille van 
de typische vakwerkhuizen.

 

5e dag 45 km Colmar naar Barr
 Vanuit het hotel fietsen we noordwaarts richting 

Barr langs een andere route dan dag 2 maar 
nog steeds doorheen de wijnvelden. In Barr 
met worden de fietsen geladen en is er de 
mogelijkheid lunch te nuttigen.
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Een fietstocht langs de kust van Normandië met prachtige zandstranden, hoge kliffen, leuke 
badplaatsjes en vissersdorpjes. De prachtige villa’s uit de jaren 20 in de buurt van Cabourg en 
Deauville, houten huizen en historische steden zoals Bayeux en Honfleur. Normandië heeft 
de fietstoerist heel veel te bieden. Behalve de mooie, soms ruwe natuur, het on-Franse weer, 
was Normandië ook het toneel voor de troepenlandingen die het einde van de Tweede We-
reldoorlog inluidden. Het is nu mogelijk een fietstocht te maken langs alle stranden en andere 
interessante plaatsen die te maken hebben met deze oorlogstijd.

Normandië 
landingsstranden

Normandië Normandië

UTAH BEACH
HONFLEUR

OMAHA BEACH

BAYEUX

CABOURGCABOURG
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INBEGREPEN
 � Heen- en terugreis in comfort autocar
 � 1 nacht K+O
 � Hotel Mercure Cabourg****
 � 3 nachten K+O
 � Ibis Bayeux ***, Port en Bessin

Normandië
AFREISDATUM  
24/06 tot 28/06        € 695/pers.

Toeslag éénpersoonskamer: € 209

5 DAGEN

D Eigen fiets meebrengen

1e dag 38 km  Diepenbeek – Honfleur
 Met de autocar richting Honfleur. Fietsen 

vanuit het mooie havenstadje Honfleur langs 
de vieux bassin over rustige fietswegen 
naar Cabourg. Onderweg passeren we vele 
bezienswaardigheden zoals de batterij van 
Vasouy, haven van Deauville, Casino de Villers-
sur-Mer. Fietsen stallen en naar ons hotel. 

2e dag  70 km  Cabourg – Merville – Bayeux
 Met de bus naar onze fietsen, verder van 

Cabourg via de Kustpromenade naar 
Merville, Benouville over de draaibrug 
naar Swordbeach, Juno Beach langs 
oesterkwekerijen tot in ons hotel aan de 
haven van Port en Bessin – Bayeux.

3e dag  50 km  Bayeux – Omaha Beach – 
Carentan

 Vandaag fiets je door mooie landschappen 
van de Bessin regio om aan te komen 
bij Omaha Beach - de indrukwekkende 
Amerikaanse begraafplaats. Vanaf hier fiets je 
langs de kust richting La Pointe du Hoc, het 
zwaar bewapende deel van de Atlantikwall. 
Via een rustige route zuidwaarts langs de 
Duitse begraafplaats bij La Cambe, fiets je 
verder naar Carentan. Fietsen stallen en met 
de bus terug naar ons hotel in Bayeux.

Normandië Normandië

4e dag  52 km  Carentan – Utah Beach – 
Bayeux

 Na het ontbijt met de bus naar Carentan. 
Vermakelijke fietstocht door het moerasland-
schap, gebied gewonnen op de zee. Isigny 
en Carentan zijn bekend voor de topkwaliteit 
van boter en camembertkaas. Het gebied 
is zeer vlak en heeft veel grachten/riviertjes. 
Langs Utah Beach bereik je Sainte-Mère-Eglise 
vanwaar je terug fietst naar Carentan. Fietsen 
laden en naar ons hotel in Bayeux. 

5e dag  600 km  
 Na een lekker en stevig ontbijt terug naar 

Diepenbeek met de nodige stops.
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Fietsroute van 250 km rondom het natuurpark Südschwarzwald, met slechts een paar 
hellingen, overwegend geasfalteerd 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 je landschappelijke highlights ontdekken, zoals het Wutach-ravijn, 
het Markgräflerland en tijdens een ommetje naar Frankrijk het beschermde natuurgebied 
‘Petite Camargue’.  De talrijke middeleeuwse stadjes evenals Bazel en Freiburg zorgen ervoor 
dat ook de cultuur niets tekort komt.

Zuidelijk Zwarte Woud

HINTERZARTEN

KIRCHZARTEN

BASEL

Zuidelijk Zwarte Woud Zuidelijk Zwarte Woud
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INBEGREPEN
 � Heen- en terugreis in comfort autocar
 � 2 nachten halfpension
 � Möhringers Schwarzwald  Hotel ****, Bonndorf,  

binnen- en buitenzwembad
 � 2 nachten halfpension
 � Hotel Anika***, Neuenburg am Rhein

Zuidelijk Zwarte Woud
AFREISDATUM  
11/06 tot 15/06     
27/08 tot 31/08               € 745/pers.

Toeslag éénpersoonskamer: € 50

1e dag  40 km  Hinterzarten - Bonndorf  
  Met de autocar naar Hinterzarten. Fietsen 

uitladen en vanaf de hoogvlakte door 
prachtige natuurlandschappen naar de mooi 
gelegen 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 watermolen 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.

D Eigen fiets meebrengen

5 DAGEN

Zuidelijk Zwarte Woud Zuidelijk Zwarte Woud

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 Kirchzarten. Fietsen inladen en vertrek 
naar Diepenbeek.
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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. Hier vind je 
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 om 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

Rijn-Radweg Rijn-Radweg
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INBEGREPEN
 � Heen- en terugreis in comfort autocar
 � 2 nachten halfpension
 � Hotel Rudesheimer Hof *** Rüdesheim
 � 2 nachten halfpension
 � Hotel Anker***, Bad Breizig

Rijn-Radweg
AFREISDATUM  
17/06 tot 21/06         € 675/pers.

Toeslag éénpersoonskamer: € 30

1e   dag  45 km   Mainz - Rüdesheim    
 Via Duitse autowegen naar Mainz, de 

hoofdstad van Rheinland Pfalz, met zijn mooi 
marktplein.  We fietsen verder richting Bingen 
voor het nemen van de overzetboot naar ons 
hotel in Rüdesheim.

2e dag  58 km  Rüdesheim - Spay     
 Terug met de veerboot naar de overkant 

en verder langs de Rijn langs burchten en 
kastelen en wijndorpen zoals Bacharach, 
Oberwesel, St Goar en Boppard.

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

Deutsches 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 residentiële Bad Godsberg bezoeken en 
de mooie Rijn-oever van Bonn, de voormalige 
hoofdstad van West-Duitsland met zijn 
historische en hedendaagse architectuur...

D Eigen fiets meebrengen

5 DAGEN

Rijn-Radweg Rijn-Radweg

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

Keulen 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 
vestingstadje Feste Zons. Van hieruit met de 
autocar terug richting Diepenbeek.
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De Kustroute: de 95km lange tocht brengt je langs de mooiste parels aan de Vlaamse Kust. 
Strand, duinbossen, polders, erfgoedwijken, kunst en haven, ze vergezellen je allemaal tijdens 
deze fietsvakantie. Vanuit Poperingen fietsen we naar Nieuwpoort om verder langs de kust te 
fietsen tot in Cadzand.  Van Cadzand fiets je in één rechte lijn langs de zee naar de ferryhaven 
in Breskens. Je vaart met de veerbood (20 min)van Zeeuws-Vlaanderen naar het schiereiland 
Walcheren in Zeeland. Het is een bijzondere belevenis om in Zeeland te fietsen! De kleine 
ringdorpjes, de historische stadjes, zoals Yerseke, Middelburg, Vlissingen en Veere,de vele 
polderdijkjes die geflankeerd worden door lange rijen populieren, de prachtige duinen en de 
vele kreken, ze maken van Zeeland een heel bijzondere provincie.

Belgische kustroute tot 
in Zeeland

Hanzesteden Hanzesteden

NIEUWE
bestemming



26     27

INBEGREPEN
 � Heen- en terugreis in comfort autocar
 � 2 nachten in halfpension
 � Hotel Sandeshoved **  Nieuwpoort
 � 2 nachten in halfpension
 � Van Der Valk Middelburg ****   Zeeland                                    

Belgische kustroute tot 
in Zeeland
AFREISDATUM  
15/05 tot 19/05         € 835/pers.

Toeslag éénpersoonskamer: € 276

5 DAGEN

D Eigen fiets meebrengen

1e dag  55 km  Poperingen - Nieuwpoort 
 Vertrek vanuit Diepenbeek naar Poperingen. 

Fietsen uitladen.  We volgen de fietsroute naar 
de Panne. Verder volgen we de kustlijn richting 
Sint Idesbald - Koksijde – Oostduinkerke tot 
in Nieuwpoort. De oude stad met haar mid-
deleeuwse architectuur is zeker een bezoek-
je waard. Fietsen stallen in ons hotel aan het 
strand. Avondeten en overnachting

2e dag  60 km  Nieuwpoort - Knokke-Heist
 Vanuit ons hotel verder richting Knokke-Heist. 

Via Oostende, het shoppingswalhala van de 
kust naar  De Haan met zijn mooie zeedijk zon-
der hoogbouw naar  Wenduine en Blankeber-
ge ontdek de mysterieuze onderwaterwereld 
in het Sea Life Centre. Verder naar Zeebrugge 
met haar wereldhaven tot in Knokke-Heist. 
Fietsen stallen en met de autocar terug naar 
ons hotel in Nieuwpoort. Avondeten en over-
nachting.

3e dag 50 km Knokke-Heist – Vlissingen -  
Middelburg Zeeland 

 Met de autocar naar Knokke-Heist, vanaf hier 
fietsen we richting het natuurgebied ‘’t Zwin’, 
een van de belangrijkste slikke- en schorrege-
bieden van de Kust. Verder richting Cadzand  

Hanzesteden Hanzesteden

tot in Breskens waar we de veerboot (20 min)
(prijs ± 7 €) over de Westerschelde nemen tot 
in Vlissingen. Vanuit Vlissingen leidt een jaag-
pad onder boomkruinen recht naar ons hotel 
in Middelburg. Avondeten en overnachting.

4e dag  55 km  rondje Middelburg 
 Vertrek aan het hotel.  Vanuit de hoofdstad van 

Zeeland fietsen we een rondje Veere-Vrouwen-
polder-Westkappelle – Dishoek en terug naar 
ons hotel in Middelburg.  Veere is een klein en 
prachtig stadje met een iconisch stadhuis. Via 
een mooi fietspad gaat het verder naar Vrou-
wenpolder gelegen aan de voet van de oos-
terscheldekering midden tussen de Noordzee 
en het Veerse meer. Verder naar Domburg en 
Westkapelle met zijn mooie vuurtoren rich-
ting Middelburg. Fietsen stallen in ons hotel. 
Avondeten en overnachting.

5e dag  50 km  Middelburg - Yerseke
 Vanuit ons hotel richting Yerseke. Tegenwoor-

dig is Yerseke zelfs de Nederlandse hoofdstad 
van de mosselen en oesters te noemen. Bij de 
haven vind je de ‘Mosselboulevard’, met oes-
terkweekputten en verscheidene restaurants 
gespecialiseerd in schelpdiergerechten. In de 
late namiddag fietsen laden en via Antwerpen 
terug naar Diepenbeek.
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De Elfstedentocht spreekt nog steeds tot de ver-
beelding. De 200 km lange schaatstocht die voor 
de eerste keer in 1909 werd georganiseerd heeft 
een heroïsch karakter. In 1997 werd de laatste keer 
geschaatst. Het waterrijke Friesland leent zich niet 
alleen voor schaats- en zeiltochten, je kan er ook 
prachtig fietsen. In het vlakke landschap liggen 
vele goed gemarkeerde fietspaden. Je fietst langs 
meren, over dijken en tussen de weilanden. Tijdens 
deze fietstocht van 205 km doe je alle elf Friese 
steden aan en maak je uitgebreid kennis met het 
Friese merengebied en de vele cultuurhistorische 
bezienswaardigheden.

Friesland - Elfstedentocht
De Elfstedentocht: de tocht der tochten

IJLST

LEEUWARDEN

DOKKUM

FRANEKER

Friesland - Elfstedentocht Friesland - Elfstedentocht
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INBEGREPEN
 � Heen- en terugreis in comfort autocar
 � 2 nachten halfpension
 � Sporthotel Iselmar****, Lemmer
 � 2 nachten halfpension
 � Van der Valk **** , Leeuwarden 

Friesland - Elfstedentocht
AFREISDATUM  
11/06 tot 15/06
02/08 tot 06/08       € 825/pers.

Toeslag éénpersoonskamer: € 239

5 DAGEN

1e dag 57 km  IJlst - Sneek - Sloten - Lemmer
 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 Lemmer.

2e dag  60 km  Lemmer - 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 rijk-
ste stad uit de regio. Fietsen langs het strand 
naar de volgende stad Hindeloopen met vele 
kleine bruggetjes. We eindigen vandaag in 
Bolsward.Met de bus terug naar Lemmer.

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 Franeker, met zijn mooi stadhuis en 
typische theehuisjes. De bus brengt ons naar 
het hotel in Leeuwarden.

D Eigen fiets meebrengen

Friesland - Elfstedentocht Friesland - Elfstedentocht

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 Elfstedentocht, verder  naar Bartlehiem, 
een speciaal dorpje in de Elf Stedengeschie-
denis. Van hieruit fietsen we naar  Leeuwar-
den.

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

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

Bourgondië Bourgondië
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INBEGREPEN
 � Heen- en terugreis in comfort autocar
 � 5 nachten halfpension.
 � Hôtel Le Dracy ***, Dracy-le-Fort,  

binnen- en buitenzwembad

Bourgondië
AFREISDATUM  
08/08 tot 13/08
16/09 tot 21/09         € 875/pers.

Toeslag éénpersoonskamer: € 230

D Eigen fiets meebrengen

6 DAGEN

Bourgondië Bourgondië

1e dag  540 km/25 km  La Loyère - 

   Chalon-sur-Saône - Dracy-le-Fort
 Vertrek Diepenbeek in de vroege morgen. Na 

aankomst 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 bezienswaardig-
heden. 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 verkeersluwe wegeltjes in een prachtige 
natuur met panoramische uitzichten door en 
naar de wijngaarden van het bekende Mercu-
rey en zo terug naar Dracy.

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

Chalon-sur-Saône. Over verkeersluwe wegen 
door pittoreske dorpjes en loofbossen op weg 
naar de rivier Saône. Wij fietsen langs de Saône 
tot in het gezellige Tournus met zijn bekende 
abdij en fietsmuseum.  Via de rivier La Seille 
bereiken we ons eindpunt, de terrasjes aan het 
water van La Truchère.

4e dag  52 km  La Truchère - Mâcon - 

  La Roche Vineuse
  Fietsen over het fietspad langs de Saône tot in 

Mâcon, verder fietsen we door de wijngaarden 
over het verkeersvrije fietspad voie verte naar 
La Roche Vineuse. Fietsen stallen en met de 
autocar terug naar ons hotel.

5e dag  60 km  La Roche-Vineuse - Dracy-le-Fort
 Fietsen over het volledig vrij liggend fiets-

pad “voie verte” langs het kasteel van Berzé 
le Châtel. Via de fietstunnel van Bois Clair (1,6 
km), naar Cluny met zijn middeleeuwse oude 
stad, abdij en paardenstoeterij. Verder langs 
het bekende dorpje Taizé en Cormatin met zijn 
prachtig renaissancekasteel. Tussen de wijn-
gaarden van Buxy en Givry tot in ons hotel.

6e dag  Dracy-le-Fort - Beaune
 Langs het fietspad van het Canal du Centre 

naar Chagny van waaruit we de wijngaardrou-
te nemen tot Beaune. Verschillende premiers 
crus zoals Chassagne-Montrachet, Meursault, 
Volnay, Pommard passeren ons pad. Als af-
sluiter zal een bezoek aan het mooie stadje  
Beaune zeker niet ontbreken.
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Geneve - Lyon

1e   dag  Heenreis naar Genève
 Via Luxemburg-Metz-Nancy-Dijon bereiken 

we na + 700 km ons hotel aan het meer van 
Genève.  

2e   dag   Het meer van Genève  52 km
 De route loopt langs de oevers van het meer 

en een stukje door de binnenstad van Genève. 
U fietst op goede wegen door charmante 
dorpjes met af en toe wijngaarden boven en 
het meer eronder. Ook maakt u de overtocht 
van het meer met een boot van Zwitserland 
naar Frankrijk( niet inbegrepen in de prijs ).  

Geneve - Lyon Geneve - Lyon

Deze fietsvakantie brengt u via de ViaRhôna van Genève naar Lyon. De ViaRhôna is een fietsroute in 
het dal van de Rhône. Delen van oude trekkerspaden langs de rivier zijn de laatste tien jaar in een 
nieuw fietsjasje gestoken. Het traject is grotendeels vlak en pas aangelegde fietspaden zorgen voor 
onbekommerd genieten van de prachtige natuur. Ook een verkenning van (het meer van) Genève 
en Lyon staan op het programma. 
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INBEGREPEN
 � Heen- en terugreis in comfort autocar
 � 2 nachten halfpension.
 � Hotel Lake Geneva **** Versoix
 � 2 nachten halfpension
 � Hotel Les Bergeronnettes**** Champagne
 � 2 nachten halfpension
 � Hotel Novotel**** Lyon

Geneve-Lyon
AFREISDATUM  
12/08 tot 18/08         € 1.095/pers.

Toeslag éénpersoonskamer: € 360

D Eigen fiets meebrengen

7 DAGEN

Geneve - Lyon Geneve - Lyon

3e   dag 61 km Genève-Seyssel
 U fietst vanuit Genève vandaag het eerste 

stuk van de Via Rhôna, een recent aangelegd 
fietspad richting Lyon. De eindbestemming 
is Seyssel, waar twee hangbruggen de 
verbinding vormen tussen de leuke 
woonkernen op de linker- en rechteroever 
van de Rhône. Van daaruit rijden we met de 
autocar naar ons hotel in Champagneux.

4e   dag   61 km Seyssel-Champagneux
 De bus brengt ons terug naar Seyssel. 

Vandaag fietsen we van daaruit naar 
Champagneux, een klein dorpje tegen 
een bergheuvel. Deze route fietst heel 
vlot op rustige landweggetjes en mooi 
aangelegde fietspaden tussen eindeloze 
populierenbossen. In de late namiddag kunt u 
genieten van het zwembad van het hotel.

5e   dag  69 km Champagneux-Lagnieu
 Dit wordt een topdag. U rijdt kilometers 

lang afwisselend op zowel de linker- als 
rechteroever van de Rhône. Onderweg komt 
u langs strandjes, haventjes, stuwdammen, 
picknickplekken, ‘La Vallée Blue’ en de stad van 
de schilders Mosterel. Na deze rit stappen we 
op de autocar naar Lyon.

6e   dag 34 of  45 km  Jons-Lyon
 Aangezien de Via Rhôna tussen Lagnieu 

en Jons nog niet gerealiseerd is, brengt 
de chauffeur ons vandaag naar Jons, een 
dorpje op een 25-tal km buiten Lyon. Via 
niet-geasfalteerde, maar goed berijdbare 
grindwegen fietsen we langs de Rhône en het 
prachtige park Miribel Jonage Lyon binnen. 
Dan krijgt u de keuze de oeverweg helemaal 
te volgen tot aan ons hotel of een ommetje 
te maken door de historische binnenstad van 
Lyon. 

7e   dag  Terugreis naar Diepenbeek
 Na het ontbijt terug naar Diepenbeek met de 

nodige stops onderweg.
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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

Praag-Dresden Praag-Dresden
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INBEGREPEN
 � Heen- en terugreis in comfort autocar
 � 2 nachten halfpension
 � Hotel Penta****, Praag  
 � 2 nachten halfpension
 � Hotel Lev****, Lovosice
 � 2 nachten halfpension
 � Hotel Am Terrassenufer****, Dresden

Praag – Dresden
AFREISDATUM  
01/07 tot 07/07            € 935/pers.

Toeslag éénpersoonskamer: € 167

7 DAGEN

1e dag  850 km  Diepenbeek - Praag 
 Via Duitse autowegen richting Praag.

2e dag  55 km  Praag - Melnik
 Langs de Moldau tot in het wat hoger gele-

gen Melnik met mooi uitzicht op de samen-
vloeiing van de Moldau en de Elbe. Onderweg 
fietsen we langs prachtige kastelen en parken. 
Fietsen stallen en terug naar ons hotel in 
Praag.

3e dag  60 km  Melnik - Lovosice
 Langs vlakke wegen door vruchtbare land-

bouwgebieden naar Terezin, beter bekend 
als Theresiënstadt. Vroeger een vesting, later 
een concentratiekamp gedurende WO II. We 
eindigen in Lovosice. De fietsen stallen we in 
het hotel.

4e dag  55 km  Lovosice - Decin 
 We fietsen door het mooie Boheemse mid-

delgebergte. De Elbe heeft zich gedurende 
miljoenen jaren een doorgang verschaft, met 
mooie landschappen als gevolg. Decin is de 
laatste Tsjechische stad langs de Elbe. Terug 
naar het hotel in Lovosice.

D Eigen fiets meebrengen

Praag-Dresden Praag-Dresden

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

Duitsland. De landschappen, gevormd door 
de Elbe, zijn indrukwekkend. Bad Schandau en 
het Schloss Pullnitz moet je zeker even bezoe-
ken. Later kom je aan in Dresden, een parel 
van een stad. Fietsen stallen in ons hotel.

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

op rustige fietspaden naar Meissen, bekend 
om 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.
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Romantische Strasse
Een afwisselende en onvergelijkbare fietstocht van Würzburg naar Augsburg. De fietsroute 
gaat vanuit Wertheim naar het Taubertal, langs Tauberbischofsheim naar Rothenburg tot 
in Dinkelsbühl. Dwars door de Ries leidt de route naar Donauwörth. Na de samenvloeiing 
van de Lech en de Donau volg je de Lech verder in de richting van het zuiden via Rain tot 
in Augsburg. Dit alles op rustige wegen, op aparte fietspaden en op nauwelijks bereden 
landweggetjes ver van de gemotoriseerde hectiek van onze tijd. Het fietsparcours is licht 
heuvelig met regelmatig korte hellingen.

Romantische Strasse Romantische Strasse
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INBEGREPEN
 � Heen- en terugreis in comfort autocar
 � 2 nachten halfpension 
 � Flair hotel Weinstube Lochner***, Bad Mergentheim, 

binnenzwembad
 � 2 nachten halfpension 
 � Meiser Design hotel****, Dinkelsbühl
 � 2 nachten halfpension 
 � Hotel Sonnenhof***, Augsburg

Romantische Strasse
AFREISDATUM  
10/07 tot 16/07                    € 969/pers.

Toeslag éénpersoonskamer: € 184

7 DAGEN

D Eigen fiets meebrengen

1e dag Diepenbeek - Wertheim  (420 km) 
48 km  Wertheim - Tauberbischofsheim - 
Lauda-Königshofen - Bad Mergentheim  

 Vertrek (omstreeks 12u00) van uit Wertheim 
langs mooie fietspaden 

2e dag  51 km  Bad Mergentheim - Weikersheim 
- Creglingen - Rothenburg

 De fietstocht vandaag voert je naar 
Weikersheim met zijn interessante waterburcht 
met barokke park. In Creglingen mag je het 
Maria-altaar van de beroemde middeleeuwse 
houtsnijder Tilman Riemenschneider niet 
missen. Fietsen stallen in Rothenburg ob der 
Tauber. Een wandeling door de smalle straatjes 
en stegen, tussen torens en stadsmuren met 
prachtige vakwerkhuizen is een leuke afsluiting 
van deze fietsdag. Fietsen stallen en terug met 
de bus naar ons hotel in Wertheim.

 

3e dag  45 km  Rothenburg - Schillingsfürst - 
Feuchtwangen – Dinkelsbühl   

 Vandaag fietsen langs Schillingsfürt en 
Feuchtwangen met zijn mooie Johanniskirche 
richting Dinkelsbühl, met zijn prachtige 
middeleeuwse binnenstad. Het stadje is 
bijna helemaal omsloten door de oude 
verdedigingsmuur. Ons hotel is gelegen net 
buiten de verdedigingsmuur. 

4e dag  40 km  Dinkelsbühl - Maihingen - 
Nördlingen 

 Vanuit ons hotel gaat het vandaag richting 
Nördlingen.  De gehele oude binnenstad 
staat vol met schitterende oude huizen uit 
de middeleeuwen en renaissance. Fietsen 
stallen en met de bus terug naar ons hotel in 
Dinkelsbühl.

Romantische Strasse Romantische Strasse

5e dag  64 km  Nördlingen - Harburg -  
Donauwörth - Rain 

 Met de bus naar Nördlingen, daarna met 
de fiets door de Rieskrater naar Hardburg 
met zijn mooie burcht die boven de stad uit 
torent. Verder langs Donauwörth met zijn 
bekende Reichstrasse met indrukwekkende 
patriciërshuizen naar de bloemenstad Rain, 
waar de Lech in de Donau stroomt. Fietsen 
stallen in Rain. Met de bus naar ons hotel in de 
buurt van Augsburg.

6e dag  58 km  Rain - Biberbach – Augsburg   
 Vanuit het hotel naar onze laatste 

bestemming, de grote universiteitstad 
Augsburg met zijn mooie fonteinen en 
Rathaus. Naast de talrijke musea kan je 
ook genieten van een botanische tuin en 
verschillende hoftuinen. In de late namiddag 
de fietsen laden en terug naar ons hotel.

7e dag Augsburg naar Diepenbeek
 Na een lekker ontbijt terug naar Diepenbeek 

met de nodige stops.
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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 is een erg mooi 
stadje aan de samenloop van Fulda en Werra. Hameln is vooral bekend van de rattenvanger 
en Bodenwerder waar de Baron van Münchhausen leefde. De route is niet voor niets populair, 
heel vlak, rustige wegen en vooral vrij liggende fietspaden, deels asfalt, deels gravel. De 
fietstocht eindigt in de buurt van Bremen.

Weser - Radweg
Fietstocht langs sprookjes en legendes

BREMEN

MINDEN

HANN MUNDEN

Weser - Radweg Weser - Radweg
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INBEGREPEN
 � Heen- en terugreis in comfort autocar
 � 3 nachten halfpension 
 � Hotel Goldener Anker***, Bodenwerder
 � 3 nachten halfpension 
 � Hotel Weserschlößchen***, Nienburg

Weser - Radweg
AFREISDATUM  
24/06 tot 30/06
24/07 tot 30/07            € 999/pers.

Toeslag éénpersoonskamer: € 177

1e dag  47 km Hann Münden - Bad Karlshafen 
Diepenbeek - Hann. Münden (380 km). Bij de 
samenloop van Werra en Fulda start de fiets-
tocht in Hann. Münden en via Reinhardshagen 
naar Bursfelde. Het vlakke parcours brengt ons 
naar Weissehutte en Oedelheim tot in Bad 
Karlshafen. Met de bus naar het hotel in Bo-
denwerder.

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

Beverungen. 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 fiet-

sen naar Hameln. Hier kunnen we de stad be-
zoeken en ons onderdompelen in het sprookje 
van de rattenvanger. Met de bus naar ons hotel 
in Bodenwerder.

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

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

D Eigen fiets meebrengen

7 DAGEN

Weser - Radweg Weser - Radweg

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

van de ooievaars, de bisschopsstad Petersha-
gen. Via de water- en windmolenroute 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 ver-
der door het waterrijke natuurgebied tot in 
Schweringen. Hier nemen we het veerpont 
richting Wienbergen naar onze eindbestem-
ming 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 vak-
werkhuizen. We laden de fietsen in net voor de 
stad Bremen, in Thedinghausen aan het kasteel 
Erbhof. Vertrek om 15u00 richting Diepenbeek 
(411 km).
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De Main fietsweg behoort tot de mooiste fietsroutes in Duitsland.  We beginnen in de stad van 
Wagner, Bayreuth. Hier vind je 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

Main - Radweg Main - Radweg



40     41

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

Main - Radweg
AFREISDATUM  
22/08 tot 28/08         € 1.035/pers.

Toeslag éénpersoonskamer: € 136

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

Frankfurt richting Bamberg. In de late namid-
dag aankomst in het hotel en mogelijk bezoek 
aan de stad Bamberg.

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

langs de smalle Rode Main naar de samenvloei-
ing met de Witte Main. Verder naar het mooie 
Altenplos. Langs het kasteel van Steinerhausen 
naar Melkendorf tot in het historische Lichten-
fels.  Met de bus terug naar Bamberg.  

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

naar Rattelsdorf. Mogelijkheid om de prachtige 
basiliek Vierzehnheiligen en Kloster Banz te be-
zoeken. Zeer mooie fietstocht door prachtige 
natuur naar het schitterende Bamberg.

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

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

BAYREUTH

D Eigen fiets meebrengen

7 DAGEN

Main - Radweg

5e dag  60 km  Schweinfurt – Volkach –  
Kitzingen

 Volledig vlakke rit. Via het veerpont in Wipfeld 
naar het bedevaartsoord St.Maria im Baumgar-
ten. 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 Alzhei-

mer naar Ochsenfurt en verder naar de prach-
tige stad Würzburg. Na de middag fietsen we 
verder naar Karlstadt. Met de bus terug naar 
Kitzingen.

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

en volgen de meanders van de Main naar Ge-
munden. Via de ruïne van Schönrain fietsen we 
naar het laatste stadje  Lohr am Main. Fietsen 
inladen en terug naar Diepenbeek.
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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

Bodensee
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INBEGREPEN
 � Heen- en terugreis in comfort autocar
 � 3 nachten halfpension
 � Hotel Waldhaus Jakob Konstaz ***
 � 3 nachten halfpension
 � Hotel Knoblauch Jettenhausen ****

Bodensee
AFREISDATUM  
12/07 tot 18/07
10/08 tot 16/08         € 1.095/pers.

Toeslag éénpersoonskamer: € 225

7 DAGEN

1e dag  630 km  Diepenbeek - Konstanz
 Via Koblenz en Stuttgart rijden we naar 

Konstanz voor een korte verkenningstocht te 
voet in de stad. Verder naar ons hotel.

2e dag  57 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  69 km  Konstanz - Stein-am-Rhein 

   Konstanz
 Vertrek vanuit ons hotel. We fietsen langs de 

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

 

4e dag  56 km  Konstanz - Bodman
 Na een korte rit met de fiets  bereiken we het 

bloemeneiland Mainau. Na de middag fietsen 
we richting het groenteneiland Reichenau (vrij 
bezoek) en zo verder naar Radolfzell.  Via mooie 
fietspaden met enkele heuvelruggen bereiken 
we onze fietsenstalling in Bodman. Na een vrij 
bezoek aan het romantische haventje rijden we 
met de bus naar ons hotel in Jettenhausen.

 

D Eigen fiets meebrengen

Bodensee

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

langs het meer naar Überlingen en Meersburg. 
Het kerkje van Birnau gaat in ons geheugen 
gegrift blijven. Verder door naar  Friedrichshafen 
dat je vrij kan 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 autocar naar ons hotel 
in Jettenhausen.

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

Bodensee
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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

Berlijn en Potsdam Berlijn en Potsdam
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BERLIN

INBEGREPEN
 � Heen- en terugreis in comfort autocar
 � 6 nachten halfpension in 
 � Hotel Holiday Inn****, Berlijn-West met  

prachtig binnenzwembad/sauna

Berlijn en Potsdam
AFREISDATUM  
19/06 tot 25/06         € 925/pers.

Toeslag éénpersoonskamer: € 180

7 DAGEN

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

mund en Hannover. In de late namiddag arri-
veren we in Berlijn. We verblijven 6 nachten in 
een hotel met binnenzwembad en wellness. 

2e dag  55 km  Op zoek naar sporen van de 
Muur 

 De eerste fietsdag brengt je langs de restan-
ten van de 155 km lange Muur. Tevens leidt 
deze ontdekkingstocht je langs de Spree, de 
Reichstag, Brandenburger Tor, Pariser Platz en 
het Holocaust Denkmal.

3e dag  56 km  Die See, der See, das Meer 
 Tijdens de rit van vandaag maak je kennis met 

enkele ‘Seen’. De tocht brengt je o.a. naar de Te-
gelsee, langs de Havel, de Stöβensee, de Span-
dauer See en het stadje Spandau.

4e dag  50 km   De alternatieve wijken van  
Berlijn   

 Berlijn is hip, trendy... maar ook alternatief. Je 
fietst eerst naar Prenzlauer Berg. Via het cen-
trum van Berlijn  naar Kreuzberg. Het mooie 
van Kreuzberg is vooral de sfeer die er hangt, 
er zijn veel kleine imbisjes, een aantal bekende 
musea. 

D Eigen fiets meebrengen

5e dag  65 km  Koningen, keizers, prinsen en 

   prinsessen 
 Via een bosrijke route rij je richting Wannsee. 

Daar volg je een traject langs o.a. het Haus der 
Wannseekonferenz en het Strandbad Wann-
see. Hierna bereik je Potsdam met o.a. het we-
reldberoemde kasteel Sanssouci en het Neues 
Paleis.

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

Daarna verder richting Glienicker Brücke, de  
‘Spionenbrücke’ . In de buurt ervan ligt Cecilien-
hof. Via de oevers van de Schlachtensee fiets je 
Berlijn weer binnen.  

7e dag “Ich hab noch einen koffer in Berlin”

  Het gevoel dat je in een week tijd nog niet alles 
gezien hebt, zal zeker overheersen als je Berlijn 
verlaat. Een tip? Laat nog een koffer achter in 
Berlijn en dan heb je, net als Marlène Dietrich 
indertijd, een reden om zeker nog eens terug 
te keren...

Berlijn en Potsdam Berlijn en Potsdam
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Je 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 
heb je het perfecte profiel voor deze bijzondere fietsvakantie Berlijn Bis.

Berlijn BIS
‘Ich hab noch ein Fahrrad in Berlin’

BERLIN

PANKOW

Berlijn BIS Berlijn BIS

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

Berlijn BIS
AFREISDATUM  
09/07 tot 15/07 €  979/pers.

Toeslag éénpersoonskamer: € 168

7 DAGEN

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

2e dag  54 km  Groen in voormalig Oost-Berlijn  
 Deze rit brengt je via een stuk van het muurtra-

ject naar het idyllische stadje Köpenick, het na-
tuurgebied Wuhlheide en het Duits-Russische 
Museum in Karlshorst. Daar werd de capitulatie 
van nazi-Duitsland een feit. Na een overzet met 
een veerboot bereik je 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, bereik je het stadje waar Erich 
Honecker en de rest van de DDR-top woonde. 
Indrukwekkend is de Russische militaire be-
graafplaats in de Schönholzer Heide. Mooi is 
ook het kasteel Schönhausen.

4e dag  54 km  Kilometers fietsen langs de 

   Müggelsee     
 Je fietst naar de Müggelsee in het zuidoosten 

van Berlijn. Het is het grootste meer binnen de 
stadsgrenzen. Kilometerslang rij je door het 
groen en passeer je strandjes die uitnodigen 
om een duik te nemen of te picknicken. Je 
komt terecht in wat men ‘Neu Venedig’ noemt, 
een plek met water en bruggetjes en mooie 
natuur.

D Eigen fiets meebrengen

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

 Is een stadsrit door verschillende parken en 
langs kleinere meertjes. Onderweg kan je ge-
nieten van de herkenbare DDR-architectuur en 
kom je op historisch zeer interessante plaatsen: 
de voormalige Stasi-gevangenis Hohenschön-
hausen, het  voormalig hoofdkwartier van de 
Stasi en de grootste joodse begraafplaats van 
de stad aan de Weissensee.  

6e dag  59 km   Langs de oevers van de Havel 
richting Sachsenhausen

 Start met een rit langs enkele highlights van 
Berlijn. Je rijdt o.a. onder de Brandenburger Tor 
door en via de Straβe des 17. Juni. 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 na-
tuur. Uiteindelijk bereik je Sachsenhausen, het 
modelconcentratiekamp uit 1936. 

7e dag  710 km   
 Na een stevig ontbijt vertrekken wij 

   terug naar Diepenbeek. 

Berlijn BIS Berlijn BIS



48  Chiemsee en Beieren Chiemsee en Beieren

De Chiemsee is het grootste meer van Beieren en ligt midden in de prachtige natuur. 
Maak tijdens deze 7-daagse fietsvakantie aan de Chiemsee kennis met de veelzijdigheid 
van de streek. De fietstochten zijn relatief gemakkelijk. De Alpen vormen slechts het 
achtergronddecor. Blauwe meren en kristalheldere rivieren zorgen voor de nodige afkoeling 
op een warme zomerse dag. Oude kastelen en kloosters zijn een bezoek waard.

Chiemsee en Beieren

ROSENHEIM
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INBEGREPEN
 � Heen- en terugreis in comfort autocar
 � 6 nachten halfpension in 
 � Hotel Bayerischer Hof, Prien am Chiemsee

Chiemsee en Beieren
AFREISDATUM  
01/07 tot 07/07 €  1.195/pers.

Toeslag éénpersoonskamer: € 90

7 DAGEN

1e dag   
 Via Duitse autowegen richting München naar 

Prien am Chiemsee  

2e dag  50 km  Kufstein naar de Chiemsee  
 Met de autocar naar Kufstein, verder met 

de fiets langs de rivier Inn richting Prien am 
Chiemsee. Wij fietsen langs mooi dorpjes zoals 
Neubeuern (Schloss Neubeuern), Altenbeuren 
en Frasdorf tot in ons hotel.

3e dag  65 km  Rondom de Chiemsee  

   Vanuit ons hotel ontdekken we met de fiets 
de schoonheid van de Chiemsee en de mooie 
plaatsjes onderweg. De Chiemsee is in opper-
vlakte het grootste meer van Beieren. Plaatsen 
om even halt te houden zijn zeker Breitbrunn, 
Gstadt, Bernau, Chieming en Rimsting.

4e dag  60 km  3 Flüsse-Tour – Eggstätter  
Seenplatte     

 ´s Ochtends met de fiets langs Breitbrunn am 
Chiemsee naar Seebruck. Deze fietstour ver-
bindt de 3 rivieren Salzach, Traun en Alz met 
elkaar. Via Truchtlaching an der Alz fiets je naar 
het bezienswaardige Kloster Seeon. Verder 
naar de Eggstätter Seenplatte met zijn 17 me-
ren. Het is een schilderachtig stukje Beieren en 
het oudste natuurbeschermingsgebied van 
deze deelstaat. Via Breitbrunn en Rimsting naar 
ons hotel.

D Eigen fiets meebrengen

5e dag  52km Prien naar Rosenheim.

  We vertrekken opnieuw aan het hotel en langs 
de Chiemsee naar Rimsting. Veel afwisseling 
in deze tocht omdat we fietsen  door dorpjes 
langs de Simssee en  natuurgebieden. Rosen-
heim is een prachtig stadje met veel mooie 
pleinen en kerken. Veel catering. We kunnen 
hetzelfde fietspad terug fietsen of via zuidkant 
naar Prien rijden.

6e dag  55km Prien naar Aschau – Sachrang – 
Walchsee – Gasteig in Oostenrijk.

 Over de romantische heuvels van de 
Chiemgau fiets je naar Aschau langs Schloss 
Hohenaschau. Langs de waterval naar het 
kleine Duitse dorpje Sachrang. Verder naar de 
grens en een prachtige afdaling naar de Walch-
see. Het laatste gedeelte is richting Kirchberg 
en loopt door prachtige Alpenweiden tot aan 
de kaasboerderij in Gasteig. Hier worden de 
fietsen geladen.

 Extra: het is mogelijk een uitstapje te maken 
naar Herren – en Frauen Insel. Met de boot 
(prijs +/- 15€ ) varen naar Herren Insel met het  
Schloss  van Koning Ludwig II.

7e dag     
 Na een lekker ontbijt terugreis naar 

 Diepenbeek. 

KUFSTEIN

ROSENHEIM

SACHRAN

CHIEMSEE

PRIEN



50  Imst in de Tiroolse AlpenImst in de Tiroolse Alpen

Fietsen rond Imst is één van de leukste manieren om dit gebied in Tirol te ontdekken. Een 
fietsvakantie met lichtgolvend parcours en vele lange afdalingen. Hoofdzakelijk fietsen we op 
rustige, geasfalteerde wegen of grindpaden. Onderweg ontdek je prachtige, sfeervolle dorpjes 
of barokke kerkjes. Overal kan je genieten van de natuur. We verblijven in het mooie hotel 
Hirschen*** met een groot binnenzwembad.

Imst in de Tiroolse Alpen

SÖLDEN

INNSBRUCK

ST-ANTON

FERNSTEINN

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

tenrijk waar we logeren in het mooie stadje 
Imst. We verblijven de ganse periode in hotel 
Hirschen*** Imst met prachtig binnenzwem-
bad.

2e dag  60 of 87 km  Reschenpas - Imst
 Met de autocar naar Nauders/Reschenpas 

(Italië). Fietsen uitladen: voor de rit van 82 km 
vertrekken 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 ons 
hotel.

3e dag  55 km  Ötzdal - Imst
 Met de autocar naar Sölden. Hier vertrekken 

we voor een rit (meestal bergaf ) door mogelijk 
wel het mooiste dal van Oostenrijk, het Ötzdal. 
Via mooie dorpjes richting Oetz. Verder met de 
fiets langs het fietspad Innradweg tot in ons 
hotel in Imst.

Imst in de Tiroolse Alpen
AFREISDATUM  
01/07 tot 07/07         € 935/pers.

Toeslag éénpersoonskamer: € 90

D Eigen fiets meebrengen

7 DAGEN

INBEGREPEN
 � Heen- en terugreis in comfort autocar
 � 6 nachten halfpension.
 � Hotel Hirchen***, Imst met groot  
binnenzwembad

4e dag  38 km  Imst - Fernsteinsee - Imst
 Vertrek en aankomst hotel: rondrit door het na-

bijgelegen Gurgltal biedt ons de mogelijkheid 
om volop te genieten van de Oostenrijkse bos-
sen. 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. In de namiddag mogelijkheid 
om met de kabelbaan naar Hoch Imst te gaan.

5e dag  68 km  Imst - Innsbrück
 Vanuit ons hotel een fietstocht over het fiets-

pad 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 voor een korte stadsrondvaart. 
Terug met de autocar naar ons hotel in Imst. 

6e dag  58 km  St Anton am Arlberg - Imst
 Met de autocar naar St Anton am Arlberg voor  

een mooie tocht bergafwaarts tot in Landeck. 
Ook vandaag fietsen we langs mooie idyllische 
plaatsen en prachtige landschappen tot in ons 
hotel in Imst. 

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

nodige stops, richting Diepenbeek.
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Kirchberg in Tirol
en omgeving

Fietsen door de Kitzbüheler Alpen.  Met de fiets komen we op de mooiste plekjes in de Kitz-
büheler Alpen en in het Kaisergebergte. Het is voor de e-bikers een plezier om er te fietsen en 
voor de gewone fietser is het af en toe een sportieve uitdaging. Met de fiets ervaart men veel 
bezienswaardigheden, prachtige uitzichtpunten en kan men  ook nog  culturele hoogtepun-
ten bezoeken. We combineren de Inn Radweg met de Mozart Radweg in een unieke mooie 
Tiroolse omgeving met imposante bergtoppen. Ons hotel Zentral in het dorp Kirchberg ligt 
op 837m hoogte. Enkele meren in de buurt zorgen ’s zomers voor afkoeling. Kitzbühel ligt op 
slechts 6 km afstand. 

WALCHSEE

KUFSTEIN

KIRCHBERG
LOFER

RATTENBERG

KirchbergKirchberg
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INBEGREPEN
 � Heen- en terugreis in comfort autocar
 � 6 nachten halfpension (grill- en muziekavond)
 � Hotel Zentral**** Kirchberg in Tirol

Kirchberg
AFREISDATUM  
24/06 tot 30/06  € 925/pers.
22/07 tot 28/07        € 985/pers.

Toeslag éénpersoonskamer: € 90

7 DAGEN

D Eigen fiets meebrengen

1e dag  
 Van Diepenbeek naar Kirchberg is 833km. 

2e dag  50 km  De Inn route 
 Met de bus richting Inn. We vertrekken in het 

kleinste Oostenrijkse glasstadje Rattenberg. 
We fietsen langs de Inn richting Wörgl en 
Kufstein. Na Kufstein gaat het naar Ebbs en 
kronkelend naar de Walchsee. Een tocht met 
prachtige uitzichten en een schitterend einde 
aan de Walchsee. Met de bus naar het hotel. 

3e dag  40 km  Panorama route  Walchsee -  
Kirchdorf

 We vertrekken terug aan de Walchsee en 
fietsen door een idyllisch landschap over goed 
onderhouden fietspaden naar Schwendt. We 
volgen dan de Mozartradweg naar Kirchdorf. 
Door het dal van de Grossbach naar Reith en 
verder naar Kirchberg. Prachtige tocht door 
sfeervolle en mooie skidorpjes

4e dag  54 km  Kirchberg - Itter - Kirchberg   
 We vertrekken aan het hotel en fietsen dan 

de Brixentalradweg richting Hopgarten en 
Itter. Langs het Wilden Kaisergebergte fietsen 
we terug naar de Schwarzsee. Het is een 
prachtige licht heuvelachtige tocht die begint 
en eindigt aan het hotel.    

5e dag  50 km  Kitzbüheler Alpentour    
 De bus brengt ons naar Hochfilzen. Vandaag 

veel bergaf door een smaller dal richting 
Saalfelden. Vanaf hier noordwaarts op de 
Mozartradweg naar Lofer en Waidring. Vanaf 
hier fietsen we naar het mooie dal van de 
Pillersee. Hier worden de fietsen gestald.  

6e dag  48 km  Pillersee Runde
 We vertrekken met de bus naar de Pillersee. 

Verder met de fiets richting Hochfilzen. Van 
Hochfilzen op een hoog gelegen fietspad 
naar Fierberbrunn en naar Sankt Johann in 
Tirol. Het laatste deel van onze fietstocht gaat 
langs Kitzbühel en wij eindigen in ons hotel in 
Kirchberg. 

7e dag  
 Van Kirchberg terug naar Diepenbeek met de 

nodige stops. 

KirchbergKirchberg
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Fietsen doorheen het groene hart van Oostenrijk.  Salzburgerland en Stiermarken zijn prachtige 
streken die grotendeels onbekend zijn bij fietsers. Wij voorzien een fietstocht met een sportief 
kantje, waarbij er iedere dag een uitbreiding op de beschreven tocht mogelijk is. We overnach-
ten in Flachau, een zeer gezellig dorp en verblijven 6 nachten in een hotel in het centrum.

Flachau in Salzburgerland 
Flachau - Ramsau Am Dachstein - Filzmoos - Schladming - Altenmarkt

FLACHAU

FILZMOOS

SCHLADMING

	

	

				

	

	

SALZBURG

Flachau in SalzburgerlandFlachau in Salzburgerland
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Flachau in Salzburgerland 
Flachau - Ramsau Am Dachstein - Filzmoos - Schladming - Altenmarkt

	

	

				

	

	

INBEGREPEN
 � Heen- en terugreis in comfort autocar
 � 1 nacht in halfpension
 � Hotel in buurt van München
 � 6 nachten halfpension 
 � Hotel Hartl ****, Flachau1e dag Via Duitse autowegen richting München 

voor een tussenovernachting in de buurt van 
Rosenheim.

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

uitladen en we fietsen door het centrum van 
Salzburg op een vrij liggend fietspad langs de 
rivier de Salzach naar Hallein. Vanaf Hallein is 
het langs enkele rustige bergwegen naar Gol-
ling. Vanuit Golling fietsen we in het prachtige 
Lammerdal tot Oberscheffau. De fietsen wor-
den 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 fiet-
sen terug door het Lammerdal naar Golling en 
van daaruit naar Bisschofshoven. Verder langs 
de Salzach richting Sankt Johann. Dit is de  
Tauernradweg richting Krimml. De fietsen wor-
den 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 (1400 
m) en vanaf daar op secundaire en autoluwe 
wegen naar Filzmoos. Lange afdalingen wor-
den afgewisseld met enkele korte hellingen. 
Vanaf Eben fietsen we terug op verkeersvrije 
fietspaden naar het hotel in Flachau.

Flachau en omgeving
AFREISDATUM  
11/07 tot 18/07
12/08 tot 19/08 € 1.050/pers.
Toeslag éénpersoonskamer: € 136

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

 Een rondje Flachau. Vertrek aan het hotel en 
fietsen richting Wagrain op een vrij liggend 
fietspad. Vanaf Wagrain gaat het over de Lan-
desbahn naar de Jägersee. 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 fietsen we via mooie valleien naar 
Altenmarkt im Pongau, Radstadt en het ge-
kende skidorp Schladming. We volgen de 
Enns (mondt uit in de Donau) verder stroomaf-
waarts tot Pruggern. Hier stallen we de fietsen 
en de bus brengt ons terug naar Flachau.  

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 stroomafwaarts. 
We fietsen een zeer gevarieerd parcours met 
romantische dalen, bruisende 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.

D Eigen fiets meebrengen

8 DAGEN

Flachau in SalzburgerlandFlachau in Salzburgerland
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Salzkammergut
Langs tal van meren en historische steden

De Oostenrijkse Salzkammergut Radweg is een van de mooiste fietsroutes van Europa. De fiets is 
zelfs de ideale manier om deze streek te verkennen. Circa 240 km fietswandelen door het mooie 
Salzkammergut, het land van meer meren en rivieren dan hellingen. We verblijven in 1 hotel in 
St.Georgen im Attergau. We fietsen langs ontelbare blauwe meren en groen beboste bergen. 
Geniet van deze streek vol barokke kerken en bloemrijke boerderijen. We maken een boottocht 
over de Attersee. Tijdens onze tocht fietsen we langs de oevers van de vier mooiste meren van 
de streek: Wolfgangsee, Traunsee, Attersee en de Mondsee. Alhoewel deze fietsroutes meestal 
over vlakke fietspaden lopen, zijn er toch enkele lichte hellingen te overwinnen.
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Salzkammergut
AFREISDATUM  
11/06 tot 18/06
22/07 tot 29/07       € 1.175/pers.

Toeslag éénpersoonskamer: € 120

D Eigen fiets meebrengen

8 DAGEN

SalzkammergutSalzkammergut

1e dag Diepenbeek – Rosenheim  
Via Frankfurt richting München naar hotel in 
St.Georgen Hipping in Attergau.

2e dag 51 km  Eugendorf – Henndorf – Oberho-
fen – Hüttenedt – Weissenkirchen – Hipping 
(St.George) Met de autocar naar Eugendorf, 
van hieruit met de fiets richting de mooie 
Wallersee. Verder door het licht heuvelachtige 
landschap naar ons hotel in Hipping. Avond-
eten en overnachting.

3e dag  55 km  Hipping - Nussdorf - Unterach 
am Attersee - Loibichl am Mondsee - Ober-
wang - Hipping.

  Vanuit ons hotel richting Attersee het grootste 
meer van Salzkammergut. Via een mooi fiets-
pad gaan we richting Nussdorf, hier krijgen we 
een prachtig uitzicht over de Attersee. Wij fiet-
sen verder langs de Attersee tot in Unterach.  
Hier fietsen we richting Loibichl met links van 
ons de Mondsee. Verder met de fiets naar ons 
hotel in Hipping. Avondeten en overnachting.

4e dag  31 km  Hipping - Frankenmarkt - 
Vöcklamarkt - Hipping

 Na een stevig ontbijt fietsen we in de voor-
middag een rondje “Tarochweg in Attergau” 
via Frankenmarkt naar Vöcklamarkt. Het is een 
heuvelachtig gebied met veel boerderijen en 
schilderachtige dalen. Verder naar ons hotel. 
In de vroege namiddag met de autocar naar 
de Attersee alwaar we een boottocht maken 
op dit mooie meer.  Terug naar ons hotel voor 
avondeten en overnachting.

5e dag  55 km  Hipping - Nußdorf am  
Attersee - Buchenort - Unterach - Weißenbach -  
Bad Ischl

 Vandaag fietsen we naar het mondaine kuur-
oord Bad Ischl. Dit was ooit de zomerresidentie 
van keizer Josef I en keizerin Elisabeth van Oos-
tenrijk, die beter bekend staat als Sissi. Vanuit 
ons hotel richting Attersee, verder via het zui-
den van de Attersee, door een bosrijk gebied 
tot Bad Ischl. Fietsen stallen en met de autocar 
terug naar ons hotel in Hipping.  Avondeten en 
overnachting.

6e dag  40 km/ 50 km of 60 km      Bad Ischl  - 
Bad Goisern - Hallstatt  - Bad Ischl

 Terug met de autocar naar Bad Ischl, hier ne-
men we de tijd om een bezoek te brengen aan 
de keizerlijke villa van Sissi. Met de fiets langs 
het prachtige fietspad naar Hallstatt. Het stadje 
staat op de UNESCO lijst  Werelderfgoed. Terug 
met de fiets baar Bad Ischl. Fietsen stallen en 
met de autocar terug naar hotel. Avondeten en 
overnachting 

7e dag  42 km  Bad Ischl – Wolfgangsee – St.Gil-
gen – St.Lorenz – Mondsee 

 Na het ontbijt terug met de autocar naar Bad 
Ischl, van hieruit met de fiets via de Wolf-
gangsee en Mondsee tot in het mooie dorpje 
Mondsee met zijn prachtige Gotische Basi-
lika. Fietsen laden en terug naar het hotel in  
Hipping. Avondeten en overnachting.

8e dag Hipping – Diepenbeek  
Na het ontbijt via de Duitse autowegen met 
de nodige haltes tot in Diepenbeek.

INBEGREPEN
 � Heen- en terugreis in comfort autocar
 � 7 nachten halfpension (buffetvorm)
 � Hotel Lohninger Schober***, St. Georgen 
Hipping in Attergau
 � Binnen en buiten zwembad
 � Boottocht + muziekavond
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De Oostenrijkse Donauvallei is de bekendste fietsroute van Europa. Wij fietsen dan ook door 
het mooiste gedeelte van deze vallei. Van de Donaubocht bij 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 kan je de meest romantische stad 
verkennen, namelijk de hoofdstad Wenen.

Donau - Radweg tot Wenen 

WENEN

KREMSSCHLÖGEN

MELK

LINZ

PERG

Donau - Radweg tot WenenDonau - Radweg tot Wenen
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INBEGREPEN
 � Heen- en terugreis in comfort autocar
 � 7 nachten halfpension in goede hotels***/**** 

Donau - Radweg tot Wenen 
AFREISDATUM  
02/09 tot 09/09 € 1.199/pers.

Toeslag éénpersoonskamer: € 174

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

gen naar ons hotel in Schlögen aan de Donau.

2e dag  65 km   Schlögen - Linz 
 We vertrekken aan de prachtige Donauslinger 

en fietsen richting de 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 
 Via het centrum van Linz fietsen we 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 verder door de Strudengau en Ni-
belungengau naar Ybbs, een gezellig stadje 
met een mooi plein. Verder naar het station 
in Pöchlarn waar we de fietsen stallen bij het 
hotel. Uitbreiding mogelijk naar het bede-
vaartsoord 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 lig-
gen. 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 wijnge-
bied Grimsing, Sptiz, Durnstein en Stein.

D Eigen fiets meebrengen

8 DAGEN

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 
10 km naar Wenen fietsen we via het Donau 
eiland naar ons hotel.

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

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 Diepen-

beek. 

Donau - Radweg tot WenenDonau - Radweg tot Wenen
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Voor fietsers is Denemarken een paradijs! Het is overwegend 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 ooste-
lijke 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

DenemarkenDenemarken
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TISVILDELEJE HELSINGØR

KØBENHAVN

KØGE

FAXE
VORDINGBORG

NYKØBING

INBEGREPEN
 � Heen- en terugreis in comfort autocar
 � 3 nachten halfpension
 �Marienlyst Strandhotel****, Helsingør,  
binnenzwembad
 � 2 nachten K+O
 � Zleep Hotel Køge 
 � 2 nachten halfpension
 � Hotel Falster***, Nykøbing

Denemarken Sjælland - 
Lolland  - Falster
AFREISDATUM  
20/08 tot 27/08        € 1.347/pers.

Toeslag éénpersoonskamer: € 460

1e dag  890 km 
 Vertrek in Diepenbeek in de vroege morgen 

richting 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 Ko-
penhagen tot in ons hotel in Helsingør. 

2e dag  57 km   Van Helsinge tot Helsingør
 Fietsen uitladen in Helsinge en vanaf hier fiet-

sen we naar het kuststadje Tisvildeleje.  We fiet-
sen  langs de Deense Rivièra  door de haventjes 
van Gilleleje en  Hornbæk.  We eindigen in de 
buurt van slot Kronborg in Helsingør. 

3e dag  48 km   Van Helsingør naar København
 Vanuit het hotel fietsen we  langs kustdorp-

jes en stadjes als Humlebæk, Niva, Sletten, 
Rungsted, Vedbæk en Klampenborg tot in de 
fietsvriendelijke stad Kopenhagen. Hier is er 
ruimschoots tijd voor een stadsbezoek. Fiet-
sen stallen en met de bus naar ons hotel in  
Helsingør.

 

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. Vrij avondeten in de stad.

D Eigen fiets meebrengen

8 DAGEN

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

zen  en deels door het golvende binnenland. We 
fietsen via Strøby Egede en Holtug tot in het pit-
toreske havenstadje Rødvig. Verder tot in de haven 
van Faxe Ladeplads, fietsen stallen en met de bus 
naar ons hotel in Køge. Vrij avondeten in de stad.

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

 De autocar brengt ons terug naar Faxe La-
deplads, verder naar de mooie havenstadjes 
Præstø en Vordingborg. Fietsen stallen en met 
de autocar naar het volgende hotel in Nykø-
bing 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 Fal-
ster. Verder via het eiland Lolland tot in Nykøbing 
Falster.

8e dag   750 km  Na het ontbijt via Lübeck, Ham-
burg, Hannover en Dortmund naar Diepen-
beek.

DenemarkenDenemarken
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Voor een heerlijke fietsvakantie is dit een uitgelezen bestemming. In de Marais Poitevin kan je 
ongestoord fietsen. 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

Marais Poitevin & Île de RéMarais Poitevin & Île de Ré
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INBEGREPEN
 � Heen- en terugreis in comfort autocar
 � 4 nachten halfpension.
 � Hotel Le Rabelais***,  Fontenay-le-Comte,  
mooi zwembad 
 � 3 nachten K+O
 � Best Western Premier Masqhotel****, La Rochelle

1e dag  840 km
 Vanuit Diepenbeek over de Franse autowe-

gen via Parijs, Tours naar ons hotel in Fon-
tenay-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 prachtige kanaaltjes naar Damvix, alwaar 
we een boottochtje 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 Irleau, 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. 

Marais Poitevin & Île de Ré
AFREISDATUM  
31/08 tot 07/09         € 1.155/pers.
Toeslag éénpersoonskamer: € 334

D Eigen fiets meebrengen

8 DAGEN

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 
natuurgebieden, zoutvelden, wijngaarden, 
langs mooie kustweggetjes, oesterkwekerijen 
en schilderachtige 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” (niet inbegrepen). 

6e dag  55 km  Île de Ré - La Rochelle
 Door de prachtige natuur en langs vele stran-

den, richting centrum La Rochelle. Het avond-
maal in een van de vele restaurantjes aan “Le 
Vieux Port” (niet inbegrepen). 

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

parken, kuststadjes en de rivier Charente tot 
in Rochefort, fietsen inladen en terug naar ons 
hotel in La Rochelle. Avondmaal in één van de 
vele restaurants (niet inbegrepen).

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

 Diepenbeek.

Marais Poitevin & Île de RéMarais Poitevin & Île de Ré
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Fietsen in de Provence? Geniet van een fraaie regio waar lichtgroene wijngaarden, gele 
zonnebloem- en paarse lavendelvelden het landschap bepalen. De streek is ondermeer 
beroemd om zijn fantastische wijnen. Onderweg fiets je langs befaamde wijndorpen 
als Châteauneuf du Pape en Vacqueyras. Ook de stad Avignon, Unesco werelderfgoed, 
met zijn pausenpaleis en historisch centrum komen aan bod. De naam van Vincent van 
Gogh is onlosmakelijk 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 Camarguepaarden, de zwarte stieren en de roze flamingo’s. Aan de Middellandse 
Zee kunnen we zelfs een duik in zee nemen.

Provence en Camargue

FONTVIEILLE

ORANGE

ARLES

SAINTES-MARIES-DE-LA-MER

Provence en Camargue
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INBEGREPEN
 � Heen- en terugreis in comfort autocar
 � 3 nachten halfpension
 � Hotel Campanile Orange ***
 � 4 nachten halfpension
 � Hotel Beleso***, Fontvielle (buitenzwembad)

1e dag  925 km
 Vanuit Diepenbeek over de Franse autowegen 

via Lyon, naar Orange. Avondmaal in hotel.

2e dag  52 km    Orange – Mornas – Mondra-
gon – Orange

  Met zicht op het fort van Mornas fietsen we 
door de Vaucluse via Rochegude in de Drôme 
Provençale. Door de bossen van Montagne en 
verder langs wijngaarden naar Orange voor een 
stadsbezoek. Avondmaal in hotel. 

3e dag  51 km  Orange – Vacqueyras – Orange
 Door de wijngaarden van de Rhônevallei, op-

en-top Provençaalse streek, langs de vele wijn-
dorpjes. Avondmaal in hotel.

4e dag  66 km   Orange – Châteauneuf du Pape 
– Avignon – Fontvieille

 Vandaag fietsen we via het welbekende 
Châteauneuf du Pape naar de stad van het pa-
leis van de pausen Avignon. Verder over rustige 
wegen naar ons Provençaals Hotel Belesso in 
Fontvieille. Avondmaal in hotel. 

5e dag  53 km Fontvieille – Mouriès –  
Fontvieille

 Rondrit tussen de olijfgaarden naar Mouriès. 
De panoramaroute naar Maussanne-les-Alpil-
les en verder terug naar ons hotel in Fontvieille. 
Avondmaal in hotel. 

Provence - Camargue
AFREISDATUM  
21/05 tot 28/05         €  1.175/pers.
Toeslag éénpersoonskamer: € 220

D Eigen fiets meebrengen

8 DAGEN

6e dag  56 km  Fontvieille – Saint-Rémy-de-
Provence – Arles – Fontvieille

 Met de fiets tussen zonnebloemen en lavendel 
op naar de burcht van Tarascon, het Maillane 
van Frédéric Mistral en het Saint-Rémy-de-
Provence van Vincent van Gogh verder naar 
ons hotel in Fontvieille. Avondmaal in ons ho-
tel. 

7e dag  60 km Fontvieille – Arles – Saintes-Ma-
ries-de-la-Mer

 Met de fiets vanuit het hotel naar Arles, stad van 
Vincent van Gogh. Door de Camargue met zijn 
roze flamingo’s, wilde paarden en stieren, tot aan 
de Middellandse Zee voor een stadsbezoek aan 
Saintes-Maries-de-la-Mer. Fietsen inladen en te-
rug naar ons hotel voor het avondmaal.

8e dag  980  km
 Na een stevig ontbijt vertrekken wij terug naar 

Diepenbeek.

Provence en Camargue Provence en Camargue



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

BORDEAUX

LACANAU

PAUILLAC

CADILLAC

SAUVETERRE

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 be-
roemde wijnen van Entre-deux-Mers inademt. De tocht langs de beroemde dorpen  van Ca-
dillac, Créon, La Sauve-Majeur, Saint -Macaire, Sainte-Croix du Mont en Sauveterre de Guyenne  
geeft direct een goed beeld van wat u van dit gebied mag verwachten.   Fietsen tussen de drui-
venranken, langs prestigieuze Châteaux, wijnen proeven, lekker eten en het bezoeken van fa-
meuze wijnhuizen… dat is fietsen door de Médoc! In uw eigen tempo fietsen op bewegwijzer-
de paden door de pijnboombossen en de duinen richting de oesters van het Bassin d’Arcachon.

Entre-Deux-Mers / Bordeaux   
Médoc /Atlantische Oceaan

NIEUWE
bestemming
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INBEGREPEN
■     Heen- en terugreis in comfort autocar
■     4 nachten halfpension.
■     Hotel Château de la Tour***, Cadillac 
■     3 nachten K+O
■    Ibis Styles Archachon (buitenzwembad)

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

AFREISDATA  
19/08 tot 26/08        € 1.223/pers.

Toeslag éénpersoonskamer: € 597

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

8 DAGEN

D Eigen fiets meebrengen

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 edel-
zoete, 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 – Sauveter-
re-de-Guyenne

 Deze symbolische route is vernoemd naar 
iemand uit de streek: Roger Lapébie was een 
beroemd winnaar van de Tour de France in 
1937. Dit mooi fietspad is aangelegd langs de 
voormalige spoorweg van Latresne naar Sau-
veterre-de-Guyenne.

5e dag  64 km Arsac - Pauillac
 Over rustige kleine wegen richting de Giron-

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

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

 Langs vrijliggende fietspaden (piste cyclables 
) naar het meer van Hourtin verder naar het 
meer van Lacanau tot in het kuststadje La-
canau Océan. Geniet van de surfers op de me-
tershoge 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 zandstran-
den van  de Atlantische Oceaan. Langs het 
Bassin bewonderen we de veelkleurige caban-
nes van de oesterkwekers alwaar we kunnen 
genieten van deze lekkernij.

8e dag  ± 997 km Arcachon - Diepenbeek

 Na een stevig ontbijt vertrekken wij  terug  
richting  Diepenbeek.



68  

Fietsen in de omgeving van het betoverende Gardameer, waar de limoncello zijn oorsprong 
vond.  We starten in Brescia, een moderne stad met een historisch centrum dat zeker een 
bezoek waard is. Verder fiets je langs het Gardameer, via Peschiera Del Garda en Lazise tot in 
Verona. Met stip op één staat zeker het fietspad van Mantova naar Desenzano langs de rivier 
de Minicio tot in Volta Mantovana en Borghetto sul Mincio met zijn watermolens en de Scali-
gero burcht.

Garda Zuid – Desenzano

Garda Zuid - Desenzano Garda Zuid - Desenzano
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INBEGREPEN
 � Heen- en terugreis in comfort autocar
 � 1 nacht halfpension
 � Albergo Dei Laghi****, Turate
 � 4 nachten halfpension + 1 nacht K+O
 � Hotel Oliveto **** Desenzano
 � 1 nacht halfpension
 � Hotel Gottardo Sud***Quinto

Garda Zuid - Desenzano
AFREISDATUM  
13/05 tot 20/05 € 1.165/pers.
23/09 tot 30/09        € 1.218/pers.

Toeslag éénpersoonskamer: € 220 / €265

D Eigen fiets meebrengen

8 DAGEN

1e dag  Diepenbeek – Turate
 Via Luxemburg, Frankrijk en Zwitserland naar 

ons hotel in Turate Italië.Avondeten en over-
nachting.

2e dag  Brescia – Desenzano 50 km
 Vertrek met de autocar naar Brescia (125 km). 

Na een bezoekje aan de prachtige kunststad 
Brescia fietsen we langs rustige wegen en 
dorpjes zoals Monteroseo en Maguzzano tot 
in ons hotel in Descenzano, .  Avondeten en 
overnnachting.

3e dag  60 km rondje Desenzano
 Vanuit het hotel fietsen we richting binnenland 

langs wijnvelden en wijnhuizen. Verder naar 
Pozzolengo en Solferino. Je kan  de Torre di San 
Martino, La Rocca en een knekelkerkje bezoe-
ken. Zij getuigen van een bloedige veldslag. 
Langs rustige dorpswegen terug naar het hotel 
in Desenzano. Avondeten en overnachting.

4e dag  54 km Desenzano – Peschiera del Garda 
– Bussolengo - Verona

 We fietsen vanuit het hotel langs het Garda-
meer via Sirmione en Peschiera. Van hieruit 
loopt de route licht heuvelachtig door het 
rustige binnenland tot het dorpje Bussolengo. 
Dan over een vlakke route langs een kanaaltje 
tot in de romantische kunststad Verona. Hier 
fietsen laden en met de autocar terug naar ons 
hotel. Avondeten en overnachting.

5e dag  55 km  Mantova – Mincio – Desenzano
 Na het ontbijt met de autocar naar Mantova. 

Via een prachtig fietspad langs de rivier de 
Mincio tot in Volta Mantovana en Borghetto 
sul Mincio met zijn prachtige burcht, water-

molens en het castello Scaligero. Verder via 
Peschiera del Garda tot in ons hotel in Desen-
zano. Avondeten en overnachting

6e dag  Desenzano - Garda – Bardolino –  
Lazise - Desenzano  

 Vandaag keuzedag. Je kan het schiereiland Sir-
mione of het havenstadje Peschiera bezoeken. 
Met de veerboot  kan je naar één van de ande-
re pittoreske stadjes aan het Gardameer varen. 
De fiets mag mee op de boot zodat je eventu-
eel per fiets kan terugkeren.  Vrij avondmaal en 
overnachting.

7e dag  35 km  Desenzano – Moniga Del Garda 
–  Salò

 Op de laatste fietsdag fietsen we via een heu-
velachtig parcours naar het stadje Salò langs 
het meer. Via Lido di Lonato , Moniga Del Gar-
da en Polpenazze. Langs rustige wegen tot 
in Salò waar in de namiddag de fietsen wor-
den geladen. Van hieruit vertrekken we naar 
Zwitserland voor een tussenovernachting en 
avondeten.

8e dag  Turate – Diepenbeek
 Na het ontbijt via Zwitserland en Frankrijk met 

de nodige haltes tot in Diepenbeek.

Garda Zuid - Desenzano
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Deze boeiende 9-daagse fietsvakantie begint in Zuid-Tirool, in de Italiaanse Alpen. Deze regio 
heeft alles: prachtige natuur, een heerlijk klimaat, goed bewaarde cultuurschatten en veel 
goede fietspaden. Vanuit Merano fietsen we stroomafwaarts langs de oevers van de Isarco 
naar Bolzano. Op mooie fietspaden langs de Adige zetten we onze tocht verder naar de 
schitterende steden Trento en Verona. Riante wijngaarden en uitgestrekte fruitplantages in 
een prachtig landschap 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 fietsreis in de kunststad Padova. 

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

MERANO

BOLZANO

TRENTO

ROVERETO

VERONA

VICENZA

PADOVA

Noord-Italië Noord-Italië
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8e dag  28 km   Van Abano Terme tot Padova 
 Langs het Battaglia kanaal tot in het centrum 

van Padova, vooral bekend om de basiliek van 
Sint-Antonius. In de namiddag fietsen laden en 
met de autocar naar Oostenrijk waar we over-
nachten in een hotel op de Brennerpas.

9e dag  800 km  Brennerpas - Diepenbeek
 Van Oostenrijk naar Diepenbeek.

 Aankomst omstreeks 22u00.

INBEGREPEN
 � 7 nachten halfpension in hotels ***/**** 
 � 1 nacht in  K+O  

 � Hotel tussenovernachting in omgeving Nauders 
 � Four Points by Sheraton****, Bolzano (zwembad)
 � Hotel NH Trento****  K+O
 � Hotel Leopardi**** , Verona
 � Panoramic Hotel Plaza****, Abano Terme (binnen-  
en buitenzwembad)
 � Hotel Wipptalerhof***, op de Brennerpas  

Noord-Italië
AFREISDATUM  
22/07 tot 30/07 
02/09 tot 10/09  € 1.325/pers.

Toeslag éénpersoonskamer: € 261

1e dag  784 km  Diepenbeek - Pfunds/Nauders
 Via Duitsland rijden we voor een tussenover-

nachting tot de omgeving van Pfunds/ 
Nauders in Oostenrijk.

2e dag  50 km  Van Merano tot Bolzano
 Onze autocar brengt ons tot in Tschars, Ciardes. 

Hier worden de fietsen uitgeladen en fietsen 
we stroomafwaarts langs de rivier de Isarco via 
de kuurstad Merano, langs fruitplantages, tot in 
Bolzano. Mogelijkheid tot stadsbezoek.

3e dag  69 km   Van Bolzano naar Trento
 Vanuit het hotel fietsen we  door de heuvel-

achtige Zuid-Tiroler weinstrasse , door Kaltern 
en langs het Kalternmeer. Verder fietsen we 
over een vlakke route langs de Adige. Via klei-
ne pittoreske dorpjes als  Ora, Egna, Salurn en 
Lavis bereiken we de prachtige stadTrento. 
Mogelijkheid tot stadsbezoek

4e dag  60 km  Van Trento  naar Borghetto
 We volgen vandaag nog steeds de rivier de Adi-

ge tot in Rovereto. Verder fietsen we langs wijn-
gaarden  tot in Borghetto, waar we de fietsen 
stallen . Mogelijkheid om ongeveer 26 km extra 
te fietsen tot aan het Gardameer (heuvelach-
tig). Onze autocar brengt ons naar het hotel in 
Verona. Begeleide avondwandeling in deze  
romantische ”Romeo en Julia” stad.

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

vlakke Bussolengo en Chievo tot in Verona. Mo-
gelijkheid om per fiets de stad te bezoeken en te 
winkelen, een terrasje te doen 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 Mon-
tebello

 We fietsen eerst de stad Verona uit en vervol-
gens via kleine dorpjes en landwegen richting 
Montebello. We bezoeken de ommuurde stad 
Soave en eindigen de fietstocht bij een wijn-
boer in Gambellara waar je vrijblijvend kan 
deelnemen aan een wijnproeverij op een heu-
vel met uitzicht over het Soavegebied. Onze 
autocar brengt ons naar het hotel in het kuur-
oord Abano Terme.

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

ci met af en toe een korte maar pittige klim. 
Boven in de heuvels worden we beloond met 
prachtige vergezichten en een uniek uitzicht 
over de stad Vicenza. We dalen af tot in het his-
torische centrum, verder via vlakke landelijke 
wegen tot in Abano Terme.

D Eigen fiets meebrengen

9 DAGEN

Noord-Italië
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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 om de schilderachtige gezellige dorpjes, mooie steden en 
warmwatermeren. 

Karinthië Drau - Radweg 
In de sporen van Maurice Hermans. Hij was 20 keer onze fietsbegeleider van de Karinthië-reis.

SILLIAN

VILLACH

MÜLHDORF

KLAGENFURT

DRAVOGRAD

Karinthië Drau-Radweg Karinthië drau-Radweg
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Karinthië Drau - Radweg 
In de sporen van Maurice Hermans. Hij was 20 keer onze fietsbegeleider van de Karinthië-reis.

Karinthië Drau-Radweg

INBEGREPEN
 � Heen- en terugreis in comfort autocar
 � 8 nachten halfpension
 �Wipptalerhof***, Brenner (1x)
 �Dolomiten Sporthotel****, Sillian, (2x)
 � binnen- en buitenzwembad
 � Hotel Holiday Inn****, Villach (2x)
 � Sandwirth****, Klagenfurt (2x)
 � Hotel in de omgeving van München (1x)

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

rijk voor een tussenovernachting op de Bren-
ner.

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

ger Stausee door het prachtige smalle Pöster-
tal. Via Niederdorf met een mooi dorpsplein 
naar Toblach waar de Drau ontspringt. Verder 
naar Innichen en richting Sillian tot in ons ho-
tel. Deze rit kunnen we met 20 km 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 
onderhouden dolomiet fietspad vlak langs de 
oever van de Drau. Fietsen stallen in Oberdrau-
burg. 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 en-
kele prachtige bergdorpjes zoals het sfeervolle 
Sachsenburg. Fietsen stallen en met de autocar 
naar ons hotel in Villach.

5e dag  68 km  Mülhdorf – Villach  
 Met autocar naar Mülhdorf, bergaf terug naar 

de Drau. We fietsen door Spittal richting Villach. 
Vandaag is het volledig vlak, mooie uitzichten, 
goed berijdbare dolomietfietspaden en warm-
watermeren. Verder tot in ons hotel in Villach 
langs de Drau.

 

Karinthië Drau - Radweg
AFREISDATUM  
03/06 tot 11/06                      € 1.275/pers.

Toeslag éénpersoonskamer: € 221

6e dag  35 km  Villach – Klagenfurt 
 Vanuit ons hotel fietsen we richting Velden te-

gen de Wörthersee aan. We genieten geduren-
de 22 km van de strandjes langs de Wörthersee 
tot in ons hotel in Klagenfurt. Het is ook mo-
gelijk de sportieve tocht over Rosegg en Maria 
Rain te fietsen (70 km).

7e dag  57 km  Klagenfurt – Ruden 
 Verder vanuit Klagenfurt fietsen we langs de 

rivier de Glanfurt richting Grafenstein. Er vol-
gen dan enkele korte hellingen richting Völker-
markt. Fietsen stallen en verder met de autocar 
terug naar ons hotel in Klagenfurt. 

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

de rit met 2 indrukwekkende fietsbruggen. 
Lavamund is het laatste Oostenrijks dorpje 
voor de grens, we fietsen verder tot in het 
Sloveense Dravograd. Fietsen laden en met de 
autocar tot in de omgeving van München.

9e dag  750 km  München – Diepenbeek
 Na het ontbijt vertrekken we via de autosnel-

weg terug naar Diepenbeek.

D Eigen fiets meebrengen

9 DAGEN

Karinthië drau-Radweg
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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.

 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
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D Eigen fiets meebrengen

Passo dello Stelvio
AFREISDATA  
07/07 tot 11/07         € 605/pers.

Toeslag éénpersoonskamer: € 80

Als er een beklimming is die iedere wielrenner eens 
moet gedaan hebben dan is het de Stelvio, de bergpas 
in de Italiaanse Alpen. Vanaf Bormio is de Passo dello 
Stelvio 21.5 km lang. Over deze afstand overbrug je 
1.533 hoogtemeters. Het gemiddelde stijgingspercen-
tage van de klim is bijgevolg 7.1 %
De Passo dello Stelvio is een bekende, zware, beruchte, 
hoge bergpas in Europa, 2758 meter hoog, 48 haar-
speldbochten aan de noordkant (Prato) en 39 keer een 
haarspeldbocht aan de zuidkant (Bormio).

Passo dello Stelvio 

5 DAGEN

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

fietsaanhangwagen voor koersfietsen 
■   Nachtreis heen en terug
■   Hotel Rezia****,  gelegen in het  centrum 

Bormio
■   Hotel in halfpension
■   Mogelijkheid om zowel individueel als in 

groep te fietsen
■   Extra avondeten dag vertrek

1e dag  
 Vertrek Diepenbeek rond 18u00

2e dag  54 km   
 Aankomst in hotel, namiddag rit  Bormio – Passo 

Gavia - Bormio

3e dag  22 km  
 Beklimming  van de “Passo dello Stelvio” met vertrek 

in Bormio

4e dag  50 km   
 Uitchecken hotel, dan afsluitende rit in buurt van Bor-

mio, vertrek terug naar Diepenbeek omstreeks 19u00

5e dag  
 Aankomst in Diepenbeek in de voormiddag

Gemiddeld: 7.1 %
Afstand: 21.5 km
Hoogte start: 1225 m

Hoogte top: 2758 m
Hoogteverschil: 1533 m
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De Costa Brava strekt zich uit van Portbou 
bij de Franse grens tot aan Blanes en wordt 
qua landschap beschouwd als een van de 
mooiste van het Iberische schiereiland. De 
wegen vanuit Rosas leiden je zuidwaarts 
door vlakke wegen en noordwaarts langs 
berglandschappen en pittoreske dorpjes. 
Een ideaal klimaat en fietsparcours zorgen 
ervoor dat iedere fietser aan zijn trekken 
komt. 

Nieuw recreatief fietsen rond de baai van 
Rosas met gewone fiets of E-bike (met GPS)

Rosas 

1e rit  60 km
 Rosas - Espolla - Rosas 

 

2e rit  110 km      
 Rosas - Torroella de Montgri - Rosas 

 

3e rit  120 km
 Rosas - Darnius - Rosas 

 

4e rit  105 km
 Rosas - Banyuls-sur-Mer(Frankrijk) - Rosas 

  

5e rit  105 km    
 Rosas - Banyoles - Rosas 

6e rit  90 km    
 Rosas - Sant Pere de Rodes - Cadaqués - Rosas

8 DAGEN
Rosas
AFREISDATUM  
10/06 tot 17/06
16/09 tot 23/09         € 585/pers.

Toeslag éénpersoonskamer: € 85

D Eigen fiets meebrengen

INBEGREPEN
 � Vervoer in 4****, comfort autocar met fietsaan-
hangwagen voor koersfietsen 
 �Nachtreis heen en terug
 � Ligging hotel: goed *** hotel Marian Platja in 
Rosas met buitenzwembad + goede fietsvoorzie-
ningen vlak aan het strand. 
 � VP met extra middagmaal dag van aankomst. 

BEGELEIDING
 �Mogelijkheid om zowel individueel als in groep 
te fietsen
 � Alle routes op gps verkrijgbaar + een aantal gps’en 
verkrijgbaar tijdens de fietsweek. 
 � Volledig uitgewerkt programma + fietsbegeleider

Rosas Pineda de Mar
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10 DAGEN

Op zoek naar een prachtige locatie voor een 
gezellige fietsvakantie?  Pineda de Mar be-
kend om de zon, zee en goudgele stranden 
is een zegen voor fietsers die op zoek zijn naar 
sfeervolle panorama’s, dicht beboste hellin-
gen en kleine dorpjes waar de echte Catalaan-
se 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  129 km
 (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
AFREISDATUM  
15/05 tot 24/05         € 495/pers.

Toeslag éénpersoonskamer: € 98

Pineda de Mar
AFREISDATUM  
05/05 tot 14/05         € 625/pers.

Toeslag éénpersoonskamer: € 105

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 1/4 l 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 gps’en ver-
krijgbaar tijdens de fietsweek. 
 � Volledig uitgewerkt programma + fietsbegeleider. 

INBEGREPEN
 � Vervoer: Royal class + speciale fietsaanhangwa-
gen voor koersfietsen 
 �Nachtreis heen en terug 
 � Hotel Stella & Spa Pineda de Mar***, (binnen-
zwembad + wellnesscentrum )
 � Hotel in volpension 
 �Dranken bij avondeten 1/4 l 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 
gps’en verkrijgbaar tijdens de fietsweek. 
 � Volledig uitgewerkt programma + fietsbege-
leider. 

D Eigen fiets meebrengenD Eigen fiets meebrengen

Pineda de Mar
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De Costa Dorada en Salou,  gekend om hun 
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

Salou
AFREISDATUM  
21/04 tot 30/04
06/10 tot 15/10         € 615/pers.

Toeslag éénpersoonskamer:  € 115

D Eigen fiets meebrengen

10 DAGEN

INBEGREPEN
 �  Vervoer: Royal class + speciale fietsaanhang-
wagen 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
 � ALL IN is mogelijk, + € 140/persoon

BEGELEIDING
 �Mogelijkheid om zowel individueel als in 
groep(jes) te fietsen 
 � Alle routes op gps verkrijgbaar + een aantal 
gps’en verkrijgbaar tijdens de fietsweek. 
 � Volledig uitgewerkt programma + fietsbege-
leider. 

Salou

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

	  

	  

	  

	  



78     79Salou

NUT�IGE INFORMATIE

■ Het fi etsen gebeurt op eigen verantwoordelijkheid. 

■ De firma kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor fietsongeval-
len, 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 jouw fiets. 

■ Fietsen laden in de fi etsaanhangwagen: alhoewel wij jouw fi ets met de meeste zorg 
zullen laden, lossen en vervoeren, dragen wij geen enkele verantwoordelijkheid voor 
mogelijke beschadigingen, pannes en dergelijke.

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

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

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

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

■ Bagage: 1 koff er van max. 20 kg per persoon

■ Vergeet niet aan jouw ziekenfonds de nodige documenten en informatie te vragen.

■ Voor alle reizen één opstapplaats te Diepenbeek (parking voorzien, maar op eigen v
erantwoordelijkheid).

■ Wij zijn niet verantwoordelijk voor drukfouten.

■ Fooi chauff eur + gids zijn vrijblijvend.

■ Boekingen via de website zijn pas defi nitief als je de offi  ciële bestelbon ontvangt!

■ Vermelde prijzen: per persoon op basis van een 2-persoonskamer.

■ Wij volgen de reisvoorwaarden van de Geschillencommissie Reizen vzw.

■ Voor verdere nuttige informatie zie: www.dezigeuner.com

■ Boekingen en info enkel mogelijk tijdens de kantooruren:

Voor meer informatie bezoek www.dezigeuner.com

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



FIETSEN MET 

DAT IS PAS GENIETEN!
• Individueel fietsen - dus NIET in groep.

• Op eigen tempo fietsen, iedereen 
bepaalt zelf het vertrek- en aankomstuur.

• Bij elke rit is de moeilijkheidsgraad per dag bepaald.

• Eigen fiets/ E-bike meenemen in onze 
speciale fietsaanhangwagens.

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


