Fietsvakantie op parcours van de Eroica voor gevorderde fietsers
Karakter van de fietsreis
Sedert 1997 wordt de retro wielerwedstrijd Eroica georganiseerd met start en aankomst in het Chianti
Classico stadje Gaiole in Chianti. Deze epische wielerwedstrijd die maar liefst 209 km lang is en je het
mooiste biedt van de regio Siena is ondertussen een klassieker geworden waarvoor deelnemers van over
gans de wereld afzakken. In de laatste editie van 2014 was zelfs wereldkampioene Marianne de Vos van de
partij.

Deelnemers aan de Eroica dienen het parcours af te leggen in nagenoeg vooroorlogse omstandigheden:
met een stalen vintage fiets van vóór 1987 met versnellingshendels op het frame, gewone pedalen met
riempjes en liefst uitgedost met een wollen koersbroek en -trui.
Het unieke parcours over de zogenaamde strade bianche (onverharde wegen in kiezelsteentjes) met
hellingspercentages tot maar liefst 20% heeft ook bijgedragen tot de wielerwedstrijd voor profs Le Strade
Bianche die jaarlijks aan populariteit wint en waar kleppers als Philippe Gilbert, Fabian Cancellara en Michal
Kwiatkowski op de erelijst staan.
Op Vakantie Naar Toscane biedt de kans om het parcours van dit unieke evenement zelf te trotseren
tijdens een groepsfietsvakantie. Je kunt je als single, koppel of als groep inschrijven voor deze
groepsvakantie. Het minimum deelnemers is 8 personen en het maximum 12 personen. Wordt het
minimum niet behaald voor een bepaalde datum dan word je daarvan op voorhand verwittigd waardoor je
de mogelijkheid krijgt om een andere datum te kiezen.
De omloop van 209 km met 15 sectoren strade bianche, goed voor bijna 108 km, wordt afgelegd in 3 of 4
dagen. Op die manier wordt de tocht niet te uitputtend en rest er voldoende tijd om na de tocht een duik in
het zwembad te nemen, gezelllig samen te genieten van de regionale keuken, een wijnkelder te bezoeken
en ‘s avonds de pittoreske stadjes Montalcino en Castelnuovo Berardenga te bezoeken waar de dagtocht
telkens eindigt.

De tochten worden begeleid door een Nederlandstalige gids die meefietst en de streek als zijn broekzak
kent, van het bagagetransport hoef je je niets aan te trekken, ‘s avonds wordt een menu op basis van de
regionale keuken aangeboden en op het einde wordt een diploma uitgereikt aan alle deelnemers.

Formule 1: 4 dagen/3 overnachtingen – 3 dagen fietsen
Programma van dag tot dag:
Dag 1 (donderdag): Ophaling Pisa luchthaven en transport naar Gaiole in Chianti waar de kamers worden
toegewezen en het programma wordt uitgelegd samen met een hapje en een drankje.
Dag 2 (vrijdag): Van Gaiole in Chianti naar Montalcino (85 km)
Na het ontbijt en het uitdelen van de fietsen vertrekken we voor de 1ste fietsdag door de Chianti en de
Valdarbia streek waarbij we ondermeer passeren langs het wijnkasteel Castello di Brolio, de kunstad Siena,
het pittoreske Murlo. Ter hoogte van Subbiano komen we terecht op het parcours van de wielerwedstrijd
voor profs Strade Bianche en net voor Montalcino wacht ons de zware beklimming naar Castiglion del
Bosco (2,8 km met pieken tot 20%).
Na het avondeten rest de mogelijkheid om het stadje Montalcino te bezoeken.
Dag 3 (zaterdag): Van Montalcino naar Castelnuovo Berardenga (80 km)
De 2de fietsdag trekken we door de streken Valdorcia (Unesco werelderfgoed) en de Crete Senesi waarbij
we ondermeer de stadjes Giovanni d’Asso en Buonconvento passeren en de mythische klim naar Monte
Sante Marie moeten overwinnen (2,9 km aan 3,2% gemiddeld met pieken tot 18%).
Na het avondeten kan wie wenst het stadje Castelnuovo Berardenga bezoeken.
Dag 4 (zondag): Van Castelnuovo Berardenga naar Cavriglia (70 km)
De laatste fietsdag trekken we verder door de Crete Senesi en keren we terug naar de Chianti streek.
Hierbij passeren we ondermeer het Chianti Classico stadje Radda in Chianti en het kleine pittoreske Vertine.
Na aankomst in Gaiole in Chianti rijden we nog een 25 km door naar Cavriglia met ondermeer de
beklimming van de Vallico del Morellino met top op 747 meter.
Bij aankomst in Cavriglia wacht ons de lunch Eroica en een frisse duik in het zwembad.
Inleveren van de fietsen en in de namiddag vervoer naar de luchthaven van Pisa

Data en prijzen
Data:







donderdag 2 en 30 april
donderdag 7 en 28 mei
donderdag 4 en 25 juni
donderdag 2 en 30 juli
donderdag 6 en 27 augustus
donderdag 3 en 24 september

Prijzen: €650 per persoon
Inclusief:




Transfer Pisa luchthaven naar Gaiole in Chianti op donderdag en terug op zondag
3 Overnachtingen in een 2 persoonskamer
Bagagetransport











Gids tijdens fietstocht
Fietsverhuur (keuze uit koersfiets, vintage koersfiets, mountainbike)
Welkomstdrankje met versnaperingen op donderdag
3 x Ontbijt
2 x Lunchpakket
2 x Avondeten op basis van streekgerechten
1 x lunch Eroica
Diploma Eroica
BTW

Exclusief:






Vlucht heen- en terugreis
Meerprijs éénpersoons slaapkamer
Reis, bijstand- en annuleringsverzekering
Toeslag €100 juli en augustus
Dranken tijdens avondeten

Overnachtingen: er wordt overnacht in vakantiehuizen met zwembad waar je in alle rust kunt bekomen
van de inspanning en genieten van de prachtige omgeving.
Groep: minimaal 8/ maximaal 12 personen

Formule 2: 5 dagen/4 overnachtingen – 3 dagen fietsen
Programma van dag tot dag:
Dag 1 (woensdag): Ophaling Pisa luchthaven en transport naar Gaiole in Chianti waar de kamers worden
toegewezen en het programma wordt uitgelegd samen met een hapje en een drankje.
Dag 2 (donderdag): Van Gaiole in Chianti naar Montalcino (85 km)
Na het ontbijt en het uitdelen van de fietsen vertrekken we voor de 1ste fietsdag door de Chianti en de
Valdarbia streek waarbij we ondermeer passeren langs het wijnkasteel Castello di Brolio, de kunstad Siena,
het pittoreske Murlo. Ter hoogte van Subbiano komen we terecht op het parcours van de wielerwedstrijd
voor profs Strade Bianche en net voor Montalcino wacht ons de zware beklimming naar Castiglion del
Bosco (2,8 km met pieken tot 20%).
Na het avondeten rest de mogelijkheid om het stadje Montalcino te bezoeken.
Dag 3 (vrijdag): Van Montalcino naar Castelnuovo Berardenga (80 km)
De 2de fietsdag trekken we door de streken Valdorcia (Unesco werelderfgoed) en de Crete Senesi waarbij
we ondermeer de stadjes Giovanni d’Asso en Buonconvento passeren en de mythische klim naar Monte
Sante Marie moeten overwinnen (2,9 km aan 3,2% gemiddeld met pieken tot 18%).
Na het avondeten kan wie wenst het stadje Castelnuovo Berardenga bezoeken.
Dag 4 (zaterdag): Van Castelnuovo Berardenga naar Gaiole in Chianti (44 km)
De laatste fietsdag trekken we verder door de Crete Senesi en keren we terug naar de Chianti streek.
Hierbij passeren we ondermeer het Chianti Classico stadje Radda in Chianti en het kleine pittoreske Vertine.
In deze relatief korte rit moeten we toch nog meer dan 20 km strade bianche bekampen en 7 km klimmen.
Inleveren van de fietsen en vrij voor de rest van de dag
Dag 5 (zondag): vrije dag en in de namiddag vervoer naar de luchthaven van Pisa

Data en prijzen
Data:







woensdag 1 en 29 april
woensdag 6 en 27 mei
woensdag 3 en 24 juni
woensdag 1 en 29 juli
woensdag 5 en 26 augustus
woensdag 2 en 23 september

Prijzen: €800 per persoon
Inclusief:



Transfer Pisa luchthaven naar Gaiole in Chianti op woensdag en terug op zondag
4 Overnachtingen in een 2 persoonskamer











Bagagetransport
Gids tijdens fietstocht
Fietsverhuur (keuze uit koersfiets, vintage koersfiets, mountainbike)
Welkomstdrankje met versnaperingen op woensdag
4 x Ontbijt
3 x Lunchpakket
2 x Avondeten op basis van streekgerechten
Diploma Eroica
BTW

Exclusief:






Vlucht heen- en terugreis
Meerprijs éénpersoons slaapkamer
Reis, bijstand- en annuleringsverzekering
Toeslag €150 juli en augustus
Dranken tijdens avondeten

Overnachtingen: er wordt overnacht in vakantiehuizen met zwembad waar je in alle rust kunt bekomen
van de inspanning en genieten van de prachtige omgeving.
Groep: minimaal 8/ maximaal 12 personen

Formule 3: 7 dagen/6 overnachtingen – 4 dagen fietsen
Programma van dag tot dag:
Dag 1 (maandag): Ophaling Pisa luchthaven en transport naar Gaiole in Chianti waar de kamers worden
toegewezen en het programma wordt uitgelegd samen met een hapje en een drankje.
Dag 2 (dinsdag): Van Gaiole in Chianti naar Murlo (55 km)
Na het ontbijt en het uitdelen van de fietsen vertrekken we voor de 1ste fietsdag door de Chianti en de
Valdarbia streek waarbij we ondermeer passeren langs het wijnkasteel Castello di Brolio en de kunstad
Siena.
Na het avondeten rest de mogelijkheid om het stadje Murlo te bezoeken.
Dag 3 (woensdag): Van Murlo naar San Giovanni d’Asso (55 km)
De 2de fietsdag trekken we door de streken Valdarbia, de streek rond Montalcino en de Valdorcia (Unesco
werelderfgoed). Ter hoogte van Subbiano komen we terecht op het parcours van de wielerwedstrijd voor
profs Strade Bianche en net voor Montalcino wacht ons de zware beklimming naar Castiglion del Bosco (2,8
km met pieken tot 20%).
Na het avondeten kan wie wenst het stadje San Giovanni d’Asso bezoeken.
Dag 4 (donderdag): Vrije dag
Dag 5 (vrijdag): Van San Giovanni d’Asso naar Castelnuovo Berardenga (55 km)
Na de rustdag fietsen we verder door de Valdorcia streek en de Crete Senesi waarbij we ondermeer het
mooie stadje Buonconvento passeren en de mythische klim naar Monte Sante Marie moeten overwinnen
(2,9 km aan 3,2% gemiddeld met pieken tot 18%).
Na het avondeten kan wie wenst het stadje Castelnuovo Berardenga bezoeken.
Dag 6 (zaterdag): Van Castelnuovo Berardenga naar Gaiole in Chianti (44 km)
De laatste fietsdag trekken we verder door de Crete Senesi en keren we terug naar de Chianti streek.
Hierbij passeren we ondermeer het Chianti Classico stadje Radda in Chianti en het kleine pittoreske Vertine.
Inleveren van de fietsen en vrij voor de rest van de dag
Dag 7 (zondag): Vrije dag en in de namiddag vervoer naar de luchthaven van Pisa

Data en prijzen
Data:







Maandag 13 en 20 april
Maandag 11 en 18 mei
Maandag 8 en 15 juni
Maandag 13 en 20 juli
Maandag 10 en 17 augustus
Maandag 7 en 14 september

Prijzen: €950 per persoon
Inclusief:











Transfer Pisa luchthaven naar Gaiole in Chianti op maandag en terug op zondag
6 Overnachtingen in een 2 persoonskamer met ontbijt
Bagagetransport
Gids tijdens fietstocht
Fietsverhuur (keuze uit koersfiets, vintage koersfiets, mountainbike)
Welkomstdrankje met versnaperingen op maandag
4 x Lunchpakket
4 x Avondeten op basis van streekgerechten
Diploma Eroica
BTW

Exclusief:






Vlucht heen- en terugreis
Meerprijs éénpersoons slaapkamer
Reis, bijstand- en annuleringsverzekering
Toeslag €200 juli en augustus
Dranken tijdens avondeten

Overnachtingen: er wordt overnacht in vakantiehuizen met zwembad waar je in alle rust kunt bekomen
van de inspanning en genieten van de prachtige omgeving.
Groep: minimaal 8/ maximaal 12 personen

