Tour des Alpes
MAX. 10 EQUIPES

Tour des Alpes – Frankrijk, Zwitserland & Italië
Elke dag rijden we gemiddeld 170 km op kleine en pittoreske
wegen, van dorp naar dorp in de wondermooie setting van de
Alpen.
De mooiste bergetappes worden geïntegreerd in het programma
met aandacht voor cultuur, landschap en gastronomie. Op het
programma staan onder andere passen uit de Tour de France en
natuurlijk ook de Stelvio pas..
Naast rijden in adembenemende landschappen is er tijd en ruimte
om te genieten van gastronomie. Ook voorzien we voldoende tijd
om te genieten van de luxe in ons hotel.

19 tot 24 augustus 2022
Vertrek Chamonix 19/08
Aankomst Bormio 24/08

€ 3.850

PROGRAMMA
Verblijf
We verblijven tijdens deze reis in 3 hotels (4 sterren). We starten met een 2 daags
verblijf in Chamonix, van waaruit we de Franse Alpen verkennen.
Op woensdag verhuizen we richting Zwitserland, waar we in de buurt van Chur
overnachten in een luxehotel.
Afsluitend rijden we richting Italië waar 1 nacht overnachten in de buurt van Bormio.

Vrijdag 19/08
Chamonix
Rondrit Mont-Blanc
Zaterdag 20/08
Bourg St. Maurice
De bergen uit de Tour de France
Zondag 21/08
Rit naar Oberalp
Zwitserse Alpen deel 1
Maandag 22/08
Rit Zwitserland - Italië
Dinsdag 23/08
Culinaire rit
Italiaanse Alpen
Woensdag 24/08
Rit naar Bormio
Stelviopass

ALGEMEEN INBEGREPEN
(2 pers.)
Hotel – twin/doubleroom
Ontbijt en diner
Roadbook
Fotoboek

TYPE RALLY

OPTIES op aanvraag

BEZOEKEN

Rondrit – scenery
Roadbook wegenkaart en
wegbeschrijving
± 170 km / dag

Transport auto
Travel met crew

Musea

Inbegrepen in deelnameprijs
•
•
•
•
•
•
•

Verblijf in hotels in op basis van kamer:
twinroom / doubleroom
Ontbijt en diner in hotel / restaurant
Alle bezoeken aan de domeinen
Roadbook—(ritten in gpx en op Tripy beschikbaar)
DeelnemersPATCH
Technische assistentie met depannagewagen
Bagageservice: transfer van bagage door crew

Niet inbegrepen in deelnameprijs
•
•
•

Transport/Transfer naar start en terug naar huis
Middagmaal
Dranken bij avondmaal

Algemene voorwaarden
Classic Tours van toepassing

