GO CYCLING in VALSUGANA LAGORAI !
Zondag 31 maart a.s. om 16.25 uur op RTL 4 kun je kijken naar het fietsprogramma Go Cycling met presentator Eric Bouwman die
de fietsmogelijkheden rond de meren van Levico en Caldonazzo in Valsugana Lagorai onder de loep neemt.

Go Cycling is het leuke en informatieve fietsprogramma van RTL4 met reportages in binnen- en buitenland evenals informatie over
fietsen en bijbehorende artikelen. Eric Bouwman presenteert vol enthousiasme zijn fietstocht door Valsugana en Nederlanders die
in de omgeving wonen, vertellen meer over wat er in deze groene en waterrijke streek allemaal te zien en te doen is. Maar er wordt
niet alleen gefietst.......ook het water van de meren van Levico en Caldonazzo zal van het scherm spatten.
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 met de trein terug te keren.
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
E-bike – Movelo
Eerste en enige bestemming in Italië, de streek Valsugana en Lagorai maakt vanaf zomer 2013 deel uit van de Europese keten
“movelo”. 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. 27 april is er een leuk evenement in Levico Terme om deze elektrische fietsen uit te
proberen en de details van het project te ontdekken.
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.
Informatie over ons gehele fiets aanbod in Valsugana & Lagorai zie www.visitvalsugana.it/bike
Levico Terme, 1 maart 2013
www.visitvalsugana.it
V.V.V. Valsugana-Lagorai
Contact: Cristina Eberle | cristina.eberle@valsugana.info | Tel. +39 0461 727705 | Cell. +39 320 4366375

