VALSUGANA & LAGORAI

FIETSPAD VALSUGANA: GENOMINEERD TOT FIETSROUTE VAN JAAR 2014!
FINALE OP 28 FEBRUARI VOOR START VAN DE FIETS EN WANDELBEURS TE AMSTERDAM
De streek Valsugana en Lagorai is 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. Naast het 80 km lange fietspad dat
is genomineerd, zijn er 300 km aan routes per mountain bike en talrijke routes voor racefietsers.

De verkiezing fietsroute van het jaar
De fietsroute van het jaar is een initiatief van de Fiets en Wandelbeurs. Het doel is overheden te
stimuleren tot het realiseren van aantrekkelijke, toeristische fietsroutes. De deelnemende routes zijn
het afgelopen najaar door testfietsers getoetst aan de hand van vooraf gestelde criteria. Een
belangrijk criterium is of de fietsroute nieuw is of onlangs ingrijpend vernieuwd.
Valsugana heeft op 22 januari jl. bij De Vakantiefietser in Amsterdam haar fietsroute middels een
video en toelichting over de aanwezige faciliteiten aan de jury gepresenteerd en toegelicht waarna
dezelfde jury nu gaat bepalen, aan de hand van de jury rapporten van de testfietsers, wie de
uiteindelijke winnaar zal worden. Valsugana neemt het op tegen Pirinexus (Spanje/Frankrijk), Tour de
Manche (Frankrijk/Engeland) en de Vennbahn (Duitsland, Luxemburg, België). Op 28 februari
voorafgaand aan de Fiets en Wandelbeurs in de Rai te Amsterdam zal de winnaar bekend worden
gemaakt.

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, voorzien van asfalt 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. Sinds 2013 zijn er bovendien e-bikes te huur
van de Europese keten “movelo” met verhuur- en oplaadpunten in de gehele streek.

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

