ONTDEK DE LUGANA HEUVELS EN ZIJN DOC WIJNEN
Deze tour is het resultaat van een samenwerking tussen Garda Ebike en de familieZordan. Sinds drie generaties is deze familie
eigenaar van Cascina Maddalena. Het is een agriturismo met
landgoed omgeven door wijngaarden in Lugana di Sirmione vlak
bij de oevers van het Gardameer.Het startpunt is in Solferino,
een bekend plaatsje in de Garda heuvels en belangrijk voor de
Italiaanse eenmaking. Je kan je auto gratis parkeren in Via Ossario
vanwaar we vertrekken. We fietsen in de zacht glooiende heuvels
op onverharde wegen of asfaltwegen met weinig verkeer. We
komen langs gecultiveerde velden, landelijke dorpjes, wijn- en
boomgaarden, die typisch zijn voor dit heuvelachtige
landschap.De route is ongeveer 30 km in totaal. We stoppen bij
de Toren van San Martino della Battaglia, symbool voor de
Italiaanse eenmaking en bekend voor de Slag bij Solferino en San
Martino. Na ongeveer een uurtje fietsen komen we aan in
Cascina Maddalena waar Elisa Zordan ons verwelkomt. Elisa leidt
ons rond in het agriturismo. We bezoeken de wijngaard en de
wijnkelder en proeven ook vier wijnen, vergezeld van lokale kazen
en fijne vleeswaren.

LENGTE:
HOOGTEMETERS:
DUUR:
WEGDEK:
MOEILIJKHEIDSGRAAD
: VERTREKPUNT:

32 km
200 m
4 uur (minder dan 2 uur op de fiets)
70% asfalt - 30% onverharde weggemakkelijk
met behulp van een e-bike
Via Ossario 30 - 46040 Solferino

EXPERIENCE IN AGRITURISMO
E-BIKE & WIJNHUIS IN SIRMIONE
VERKIES SLOW TOURISM EN ONTDEK DE MINDER
BEKENDELANDELIJKE DORPJES
OP EN NEER IN DE HEUVELS TUSSEN DE LUGANA WIJNGAARDEN
E-BIKE GIDS EN HUUR ELEKTRISCHE FIETS

EXPERIENCE IN AGRITURISMO
E-BIKE & WIJNHUIS IN SIRMIONE
VERKIES SLOW TOURISM EN ONTDEK DE MINDER
BEKENDELANDELIJKE DORPJES

Prijs volwassenen:
(met extra bezoek aan het stadje Sirmione : 65€)
In de prijs inbegrepen: huur E-MTB (elektrische mountainbike),
helm, proeverij. Elke dag beschikbaar op aanvraag.
Reserveringen:
Alessia +39 3383375019

www.gardae-bike.com

Op de website vind je ook prijzen voor e-bike verhuur, andere
tours in de heuvels en aan het Gardameer.
Alessia Zanzarzi is een nationaal gekwalificeerd e-bike gids voor
fietstoerisme. Je zal je zeker vermaken tijdens een fietstocht met
haar. Alessia zorgt voor jouw veiligheid, legt jou ook de juiste
fietstechniek uit en biedt je vooral fantastische e-bikes.

