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VALSUGANA & LAGORAI
VARIATIE OP DE FIETS:
VAN 2.000 M HOOGTE… TOT EEN DUIK IN HET MEER!
Nieuw zomer 2013: verhuur van elektrische fietsen van de Europese keten “movelo”
De streek Valsugana en Lagorai is daadwerkelijk een ideale bestemming voor de fietsliefhebbers. Het aangename klimaat, de
meren van Levico en Caldonazzo in het groen en aan de voet van het mooie Lagorai gebergte bieden de perfecte omgeving voor
een fietsvakantie.
Een 80 km lang fietspad, 300 km aan routes per mountain bike en met gps in kaart gebracht en talrijke routes voor racefietsers
staan ter beschikking. Wie van een uitdaging houdt klimt tot ruim 2.000 m hoogte om daarna een duik te nemen in het heldere
water van de meren.
En het grote nieuws voor de komende zomer is “ movelo”, de innovatieve Europese keten van kwalitatieve elektrische
fietsverhuur om een fietsvakantie voor iedereen mogelijk te maken, niet enkel voor de ervaren fietsers!

Eerste en enige bestemming in Italië, de streek Valsugana en Lagorai maakt vanaf zomer 2013 deel uit van de Europese keten
“movelo” die 80 toeristische gebieden omvat en een internationaal aanbod van ruim 5.000 elektrische fietsen. Het systeem
“movelo” voorziet een optimale infrastructuur van verhuur- en oplaad punten om zo de beschikbaarheid van e-bike’s en accu’s te
garanderen voor wie de streek per fiets wil ontdekken, evenals de gebieden die normaal enkel voor de meer getrainde fietsers
bereikbaar zijn. Naast een reeks aan accommodaties die aan dit project deelnemen zijn ook alle VVV kantoren van Valsugana
voorzien van een oplaadstation om zo het wisselen van de accu’s nog eenvoudiger te maken.
Een voorbeeld van een fietstocht met e-bike? Vertrek per e-bike vanuit Levico Terme, fiets circa 15 km via het fietspad en klim met
ondersteuning naar Val di Sella (8km, hoogteverschil 620m) om zo Arte Sella te bereiken, tentoonstelling van hedendaagse kunst in
de natuur www.artesella.it. Bezoek de kunstwerken in het groen, wissel snel en eenvoudig de accu bij het oplaadstation van Arte
Sella en fiets terug naar Levico Terme met een tussenstop in het pittoreske historisch centrum van Borgo Valsugana.

Evenement “movelo” in Valsugana en Lagorai vrijdag 26 april 2013, Parco delle Terme, Levico Terme: test de
elektrische fietsen en ontdek de details van het project. Als je wilt deelnemen, neem dan contact op met
ufficio.stampa@visitvalsugana.it

Het fietspad van Valsugana
80 km lang fietspad door de schitterende natuur vanaf het Caldonazzo meer in Trentino tot Bassano del Grappa in Veneto langs een
vrijwel geheel vlak traject en geschikt voor iedereen. Langs de route zijn er bicigrill – snack en bar gelegenheden voor de fietsers, en
voor een snelle terugtocht is er gedurende de maanden juli en augustus de dienst trein+fiets voor het transport van maximaal 32
fietsen. Een georganiseerd systeem van bike-sharing maakt het tevens mogelijk om op diverse plaatsen een fiets te huren om deze
op een ander punt langs de route weer af te geven en eenvoudig met de trein terug te keren.
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Het circuit Dolomiti Lagorai Bike
300 km aan routes per mountain bike, in kaart gebracht met gps, bieden in de gehele streek van Valsugana en Lagorai routes van
uiteenlopend niveau en lengte in deze bijzondere omgeving: routes zoals de eenvoudige ronde langs de meren van Levico en
Caldonazzo tot de zware route langs de Cima D’Asta maken allen deel uit van het circuit Dolomiti Lagorai Bike, om aan ieders
behoeften te voldoen – van de beginners tot de experts. www.dolomitilagoraibike.it

Bike Hotels & Campings
Voor de fiets liefhebbers zijn er accommodaties met specifieke faciliteiten zoals wasserette voor de technische kleding,
aanwezigheid van een ervaren persoon m.b.t. de fietsroutes, garage of beveiligde ruimte voor de fietsen, kit voor kleine reparaties
en gratis wifi voor het gebruik van tablets, smartfone’s en gps. De accommodaties zijn onderverdeeld in de categorieën bike expert
en bike family met specifieke faciliteiten voor de desbetreffende doelgroep.
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