18e ETAPPE
BELLUNO – VALSUGANA RIFUGIO PANAROTTA
29 MEI 2014
Valsugana, Trentino (I), vormt opnieuw het sportieve toneel van een fraaie etappe van de Giro d’Italia en
toont hiermee wederom hoe “bike friendly” deze streek is.
Donderdag 29 mei, slechts drie dagen voor de finale van de 97ste editie van de Ronde van Italië, vertrekt de
18e etappe uit Belluno, langs Falcade, de bergpas San Pellegrino en Moena, om daarna Valsugana binnen te
rijden via de bergpas Redebus en de Vallei dei Mocheni. Na Pergine Valsugana komen de renners langs het
mooie Caldonazzomeer, door Calceranica en Levico Terme om vervolgens aan de 16 km lange
slotbeklimming te beginnen met een gemiddelde helling van 8%. De aankomst en ontknoping van deze
etappe is bij de berghut Rifugio Panarotta op 1.782 m (parkeerplaats van de skiliften van Panarotta 2002).
Op woensdag 28 mei trekt de Giro d’Italia ook al door Valsugana tijdens de rit van Sarnonico naar Vittorio
Veneto. Na ongeveer 50 km vanaf de start rijden de renners de SS47 over vanaf Trento, langs Pergine
Valsugana, Levico Terme waarna ze via Novaledo, Roncegno, Borgo Valsugana en Strigno Trentino weer uit
rijden en Veneto in.
Uiteraard zijn er allerlei activiteiten rondom dit evenement in Valsugana maar het is ook al zalig vertoeven
aan de meren van Levico en Caldonazzo als je niet alleen de Giro wilt volgen. Er kan al volop gezwommen
worden in het helderblauwe water, evenals het beoefenen van diverse watersporten. Voor wie toch graag
het stalen ros pakt, is er uiteraard het prachtige 80km lange fietspad van Valsugana danwel ruim 300km
aan mountainbikes routes door het Lagoraigebergte. Tot slot kun je ook gebruik maken van de aanwezige ebikes van Movelo met diverse oplaadpunten in de gehele vallei.
Arrivederci in Valsugana!

http://giroditalia.visitvalsugana.it/en/
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