Dolomieten
door Luuk - 15 april 2013

Op deze bladzijde staat de informatie van de Dolomieten rit in juni 2013. De groep is geboekt via
booking.com, omdat kamers kort voor vertrek nog kunnen worden geannuleerd.
Reisschema

dag 1: vertrek vanuit Cochem en overnachting in Pfunds (zuid Oostenrijk)

dag 2: vertrek vanuit Pfunds en aankomst in Falcade.

dag 3 t/m 6: Dolomieten ritten vanuit Falcade

dag 7: vertrek vanuit Falcade en overnachting in Kipfenberg - Böhming (Duitsland)

dag 8: rit naar huis vanuit Kipfenberg - Böhming
Er zijn voor tien personen tien kamers geboekt (nee, we dubbelen niet op) bij de volgende hotels:
Op de heenweg overnachten we in Pfunds
Pension St. Lukas
Pfunds 47 (Stube 47)
Pfunds, 6542
Oostenrijk
website hotel: http://www.micheluzzi.com/lukas/
sites/ausstattung.htm
Kosten ca. 47 euro, inclusief ontbijt (een- en tweepersoonskamers kamers beschikbaar)

In het Dolomietengebied is geboekt bij:
Hotel Stella Alpina
Piazza Municipio 6
32020 Falcade
Website hotel: http://www.hotelstellalpina.com/
Kosten 185 euro voor 5 nachten, inclusief ontbijt
Allen ondergebracht in tweepersoonskamer voor
eenpersoons gebruik.

Op de terugweg overnachten we in Kipfenberg:
Hotel Romer-Castell
Wirtstraße 9
Kipfenberg - Böhming, 85110
Duitsland
Website hotel: http://www.roemer-castell.de/
Kosten 40 euro, inclusief ontbijt
Allen ondergebracht in een eenpersoonskamer.

De totale hotelkosten zijn dus 272 euro p.p, exclusief toeristenbelasting (en een biertje voor de
organisatoren natuurlijk). Alles is geboekt via Booking.com, dus makkelijk te annuleren.
Ook de (voorlopige) routes zijn gemaakt en het ziet er naar uit dat je na deze rit geen (haarspeld)
bocht meer kan zien. Wel mooi, heel erg mooi! De voorlopige routes zijn hieronder te downloaden. Vlak voor de reis wordt het definitieve bestand op deze website gezet, ook met de gedeelde
routes voor de Zūmo 550/ 660 gebruiker.
Uitleg

Groene routes - heenweg; de route op de heenweg vanuit Cochem bestaat noodgedwongen uit ca. 420 km snelweg, gevolgt door een mooie rit naar Pfunds. Vanuit Pfunds gaan we
de volgende dag, via de Stelvio pas en de Santa Catarina pas, naar het bochtenparadijs de
Dolomieten.


Rode routes rondritten Dolomieten; vanuit het hotel in Falcade hebben we vier dagritten uitgezet, die over de bekendste passen van het Dolomietengebied voeren. De routes kunnen
uiteraard, naar wens, ingekort, verlengd of verlegd worden.



Blauwe routes - terugweg; op de terugweg pakken we nog even de Grossglockner pas mee
en bij Kufstein nemen we de autobahn naar het laatste hotel in Kipfenberg - Böhming. De
volgende dag rechtstreeks naar huis.



Gele routes - de iets minder mooie routes



Grijze routes - de minder geschikte routes

Stelvio - leuke pas op de heenweg

Passo Gardena

Passo Pordoi

Grossglockner Hochalp strasse

