
Italië - Dolomieten 2015 
10 juni 2015 - door Evert 
  
Zonder welk geloof of kerkgenootschap tegen de haren in te strijken mag je denk ik na een week-
je toeren door de Dolomieten vast-
stellen dat Onze Lieve Heer destijds 
deze prachtige streek heeft gescha-
pen voor motorrijders. 

Het is onvoorstelbaar als je er niet 
zelf bij bent  geweest hoeveel brom-
mende en soms ronkende tweewie-
lers er in de voorjaars- en zomer-
maanden door Noord-Italië rijden. 
Een mooier gebied is dan ook nau-
welijks denkbaar. 

 

 

 

 

Dus togen ook 12 mannelijke en 1 stoere dame richting Falcade om vanuit hotel Crystal 5 dagen 
achtereen de passen van Alto Adige (Zuid-Tirol) te bestormen. 
Een groot deel van de mannen was eerder onder aanvoering van Leo, Peter en Luuk al naar het 
voormalige Oost-Duitse Thüringen 
gereden (zie verslag elders). 

 

Daar werd gereden maar ook o.a. 
het voormalige Nazi kamp Buchen-
wald bezocht. Vanuit Passau werd 
vervolgens naar Falcade getoerd. 
Evert in gezelschap van 
‘knuffelbeertje’ Sandra sloot zich via 
de Altmühlsee bij de groep aan. 

  

 

 

 

Het werden de meest schitterende motordagen. Elke dag zon, heerlijke temperatuur en fraaie 
stuurwegen over de passo Fedaia, de passo Gardena, de passo Pordoi, de passo San Pellegrino 
en nog veel meer. Schilderachtige dorpjes als Alleghe, Arabba, Corvara, Canazei en Campitello 
trokken aan ons voorbij. 

Dolomieten - een prachtig berggebied 

De Dolomieten groiep 
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Niet alleen de rijvaardigheid werd getest, ook de inwendige mens kwam voldoende aan haar 
trekken. In Italië kun je nog voor een redelijke prijs een overheerlijke en echte cappuccino bestel-
len en iets lekkers erbij. Onze vader-
landse horeca kan daar een voor-
beeld aan nemen. Ook de verzor-
ging in ons hotel was meer dan voor-
treffelijk. Goed voor werk van Leo en 
de anderen. 

  

Helaas komt er na 5 dagen genieten 
weer een einde aan deze Dolomiti-
droom. Zaterdagochtend werden de 
tweewielers opgetuigd met koffers 
en tassen en werd de thuisreis aan 
gevangen. 

 

 

 

Een deel reed onder aanvoering van Peter langs Garmisch-Partenkirchen waar 20.000 Polizisten 
tijdelijk waren gehuisvest om Mutti Merkel en haar vrienden van de G 7 te beschermen tegen di-
vers gespuis, anderen togen via de bekende Fernpass naar Rothenburg ob der Tauber waar Leo 
andermaal een fraai hotel had geboekt. 

Na veel bier, wiener schnitzels, 
rostbraten en ander lekkers werd de 
dag erop met volle buiken huiswaarts 
getoerd. 

 

 
De moraal van dit verhaal: Een goed 
gezelschap, een prachtig gebied en 
veel gelachen: wat wil een mens nog 
meer! 
Ruud (2x) Otto, Peter, Peter-Paul, 
Ted, Simon, Paul, Luuk, Leo, Rob en 
onze ‘knuffel’ Sandra allemaal be-
dankt voor een prachtige week! 

  

  

  

  

Dolomieten - prachtig 

Dolomieten - alleen maar lachende gezichten 
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