Aanvullingen deel 2 - 5e druk 2019

Veranderingen in de route worden tevens doorgevoerd in de GPS-tracks,
behalve als het om tijdelijke omleidingen gaat.

Laatste wijziging: 25 februari 2020

Let op: betalen met bankpas
is in het buitenland nog niet
zo gangbaar als bij ons.
Zelfs in hotels kunt u lang
niet altijd zo betalen.
Let op: ook in Italiaanse
steden worden steeds vaker
fietsen gestolen. Laat uw
fiets in de stad niet op straat
achter om te voet de stad te
bezichtigen.
Veranderdingen in campings,
onderdak en algemene info
per etappe
Info etappe 16
Er zijn geen winkels meer in Stams.

p. 17

Info etappe 18
p. 29
Hulp van de bus
Ongeveer van half mei tot eind september rijdt 4x daags in de ochtend
de Huckepack, een postbus met fietsenaanhanger, naar Nauders: in de
ochtend twee bussen vanuit Landeck
via Pfunds naar Nauders; in de middag nog twee vanuit Pfunds, waar de
eigenlijke klim begint. Naast de Huckepack kunnen ook op de gewone
lijnbussen van Pfunds naar Nauders
een beperkt aantal fietsen mee (ook
de rest van het jaar). Tandems kunnen niet mee; e-bikes sinds juli 2019
wel.
Check of deze informatie nog klopt via
https://www.viaclaudia.org/file
admin/user_upload/99Downloads/
Rad_Tour_/ShuttleNavettaReschen.pdf
Onderdak etappe 19
Naturns/NaturnoH (kleine selectie)
Hg Garni Marchegg: gesloten.
Enkele alternatieven zijn:
Bb Central**, Rathausstraße 6,
t 0473-667071. C ⁄ 41 ™ 72

p. 37
km 45

Bb + Sonnblick**, Etschangerstraße 45,
t 0473-667390. vb ™ vanaf 78
Dichtbij de route.

Bb + Studio 27, Via Mascheraio 47,
t 0532-097846. fC ⁄ 66 ™ 72

Onderdak etappe 20
p. 42
Kaltern/CaldaroH (kleine selectie)
km 41
Ht + Tannhof***, Oberplanitzing 78,
t 0471-669077. fzsb ⁄-™ 90
90 m boven de route, klim deels >10%.
Campings etappe 21
Kurtatsch/Cortaccia
T1 + Obstgarten, Breitbach 9,
t 0471-880709 / 340-4825876.

p. 46
km 9

Onderdak etappe 22
p. 52
Rivoli Veronese
km 42
Nieuw ontdekt adres:
Bb + Casa Zuane, Via Zuane Riondel 3a,
t 349-4051541. fb ⁄ 40 ™ 60 3⁄ 75
www.casazuane.it
VeronaHHH (kleine selectie)
km 72
Nieuwe naam en adres:
J Ostello Santa Chiara, Via Santa Chiara 10,
t 045-590360. Open: 7-0.30.
Ce„fb ∆ 20
Onderdak etappe 23
p. 55
Cologna Véneto
km 46 + 5
Ht + Quari***, Via Quari Destra 3,
t 0442-85291. „ ⁄ 48 ™ 80
Hotel ligt niet dicht bij het centrum, maar op
ca 1,5 km van het centrum. Om er te komen
moet je een stukje over een drukke weg.
MontagnanaHH
km 59
Heropend na jaren leegstand:
J Ostello Città Murata, Via Circonvallazione
Nord 329, t 0429-539893. Geen ontbijt.
C„b ∆ 24 ⁄- ™ 44
Onderdak etappe 24
p. 60
Pontelagoscuro (gem. Ferrara)
km 63
Op het adres van Bb Le Stanza sul Po is een
andere b&b gekomen. Met aanbevolen restaurant
en veilige plek voor de fiets:
Bb + La Bicicletta, Via Vallelunga 10,
t 349-6163013. Rf
⁄ 35/45 ™ 50/60 3⁄ 75/85 4⁄ 100/110
FerraraHH (selectie)
km 76
Nieuw ontdekt adres, aanbevolen

Campings etappe 21V
p. 62
Foutje in de nummering van de campings.
Op de kaartjes klopt de nummering wel.
De tekst onder het kopje Campings moet worden:
De campings 2-5 liggen fraai aan het Lago di
Caldonazzo. De campings 2 en 3 liggen naast een
spoorlijn, maar deze is niet erg druk.
’s Nachts rijdener geen treinen.
Kurtatsch/Cortaccia
km 9
T1 + Obstgarten, Breitbach 9,
t 0471-880709 / 340-4825876.
Campings etappe 22V
p. 65
Bassano del Grappa
km 74
Extra adres:
T Agricamp Conca d’Oro, Via Rivoltella Bassa 20,
t 346-6159489 / 347-7120215 /
0424-512607. Kampeerplek bij zorgboederij.
vr (vr-zo) ⁄ 17 ™ 19
2,5 km ten noorden van het centrum van
Bassanodel Grappa.
Onderdak etappe 22V
p. 65
Borgo ValsuganaH
km 20
Bb Piagoro, Località Piagoro 1, t 392-5095692 /
0461-757049. Vb ⁄ 38 ™ 75 3⁄ 95
Niet 80 m, maar 130 m boven de route!
Campings etappe 23V
p. 75
Lido (gem. Venézia) km 82 + 17 + boottocht
Extra adres:
c San Nicolò, Via dei Sanmicheli 14,
t 041-526-7415. Kleine camping op ca. 1
km van het strand. Veel fietsers/trekkers.
Vooral geschikt als Venetië het einddoel is of
als u met de veerboot naar Kroatië wilt.
b∑k (alleen ‘s ochtends, ontbijt mogelijk)
® kwr (ca 1-2 km) ⁄ 15 ™ 30
Info Gardameer-route

p. 82

Fietsen naar Bardolino
Nieuwe tekst
De oostelijke oeverweg van het Gardameer is mooi, maar zelfs in het
voorseizoen al druk met toeristisch
verkeer, tenzij u de 45 km van Tórbo-

le naar Bardolino voor dag en dauw
aflegt. Gelukkig is de weg wel breed
en wordt er meestal niet erg hard gereden. Tot Malcésine (16 km) zijn er
echter drie korte onverlichte tunnels
en een zwak verlichte tunnel van bijna
2 km lang. Fietsen door deze tunnels
is af te raden en alleen toegestaan
met een reflecterend hesje of jack.
Tussen Tórbole en Malcésine varen
echter ook in het voorseizoen al voldoende boten om dit problematische
weggedeelte per boot over te slaan.

Veranderdingen
in de hoofdroute
(heenweg)
p. 127

Duidelijkere navigatietekst
8,8 % (is 3e afslag): Via Cala’
Forca.

Veranderdingen
in de Venetië-route
(heenweg)
p. 137

Nieuw fietspad
7,7 Je kunt hier nu 5 fietsen over
een nieuw fietspad. Je komt
dan vanzelf weer op de route
uit.
p. 139

Nieuw fietspad
0,? Na Valstagna begint een nieuw
fietspad links van de weg. Het
loopt tot Campolungo sul Brenta
(ruim 4 km).

Veranderdingen
in de Venetië-route
(terugweg)
p. 139

Nieuw fietspad
8,? In of na Campolungo sul Brenta
begint een nieuw fietspad
rechts van de weg. Het loopt
tot Valstagna(ruim 4 km).
p. 137

Nieuw fietspad
8,9 Je kunt hier nu 5 fietsen over
een nieuw fietspad. Je komt
dan vanzelf weer op de route
uit.

