FS Travel - Fietsreizen

Fietsreis
COLS CHALLENGE 2018

STELVIO, GAVIA
& MORTIROLO
4 t/m 9 september

’18

COLS CHALLENGE 2018 met o.a. de

STELVIO, GAVIA & MORTIROLO
Klimliefhebbers, leef je uit in de bergen met als letterlijke hoogtepunten het
beklimmen, van de legendarische Giro d’Italia cols Stelvio(aan beide kanten),
Gavia en de zeer pittige kuitenbijter Mortirolo, minder hoog maar wel steiler.
Natuurlijk doen we de ultieme klims buiten het weekend, dan toeren er
minder auto’s en motorrijders over de cols. De aanlooproutes vooraf bevatten
genoeg hoogtemeters om alvast warm te draaien.
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COLS CHALLENGE 2018, 6 dagen

STELVIO, GAVIA & MORTIROLO
Dag 1: Heenreis
De heenreis is op eigen gelegenheid per bus of
vliegtuig. Aankomst in het hotel in Nauders.
Dag 2: Norbertshöhe & Ofenpass
De eerste fietsetappe gaat vanuit Nauders over
Norbertshöhe naar Graubünden in Zwitserland.
Via de Ofenpas(2149m) fietsen we naar het
gezellige overnachtingsstadje Mals.
# Afstand 102 km & 1772 hoogtemeters #
Dag 3: Col de Tanas
Op de tweede fietsdag verkennen we het dal aan
de oostkant van Mals tot Schnalstal. Op de
terugweg is de lastige Col de Tanas(1573m) in
de route opgenomen.
# Afstand 90 km & 1359 hoogtemeters #
Dag 4: Stelvio & Gavia
Bij de eerste beklimming van de Stelvio(2758m),
op de noordelijke flanken, worden 48 haarspeldbochten gepasseerd. Na de afdaling naar
het gezellige stadje Bormio, een fijne plek met
goede horeca, begint de 25 km lange noordelijke
klim van de Gavia(2621m). Erik Breukink en
Johan van der Velde bereikten er tijdens de Giro
de top als ijsmannen. Via en Aprila eindigt de
route in het stadje Tirano.
# Afstand 150 km & 4442 hoogtemeters #
# zonder de Gavia: 94 km & 1973 hoogtemtrs.
Dag 5: Mortirolo, Stelvio & Umbrailpas
De slotetappe eindigt in Malss. Na een aanloop
van ca. 15 km begint de steile klim van de Mortirolo(1852m) met een max. stijgingspercentage
van 19%. Na de afdaling en de rivier Adda volgend wordt Bormio bereikt. Tot slot wordt de
zuidflank van de Stelvio beklommen. Via de
Umbrailpas(2501m) wordt Mals bereikt.
# Afstand 101 km / 3557 hoogtemeters #
Dag 6: Terugreis
We nemen vandaag afscheid van de imposante
bergtoppen. Met eigen vervoer of per bus wordt
de terugreis naar huis gemaakt.
Ter plaatse kan de route worden aangepast afhankelijk van het weer en de verkeerssituatie.
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Reissom:
• € 565,- per persoon in een 2-pers.kamer – met eigen vervoer
• Toeslag busvervoer: € 135,- per persoon (incl. fiets) – nb: beperkt aantal busplaatsen
• Toeslag 1-persoonskamer: € 100,- per persoon )*
)* = het is mogelijk om aan te geven dat u een kamer met een andere deelnemer wilt delen. In eerste instantie betaalt u de
reissom incl. toeslag 1-persoonskamer. Als een andere deelnemer ook een kamer wenst te delen ontvangt u beiden de
1-persoonskamertoeslag retour.

Inbegrepen:
• 5 overnachtingen in goede middenklasse hotels op basis van half pension(ontbijt & diner)
• veilige stalling van de fiets in de accommodaties
• bagage vervoer tussen de hotels
• volgauto + verzorging onderweg
• uitgewerkte (gps) routes
• professionele reisbegeleiding ter plaatse
• souvenir: foto & video rapportage
Niet inbegrepen:
• consumpties
• lunches
• persoonlijke uitgaven
• onvoorziene, na publicatie opgelegde, toeslagen
• reis- en annuleringsverzekering
• reserveringskosten € 25 per boeking
NB: verlenging: eerder aankomen of langer blijven is mogelijk

FS Travel – Thuis in de wereld
Duinroosplantsoen 8
2015 KE Haarlem
informatie: www.fstravel.nl
FS Travel, t:06-53 47 97 54 / e:info@fstravel.nl Duinroosplantsoen 8 2015 KE HAARLEM

