
in samenwerking met Sportstages.com
Sportstages is een merknaam 

van Atop Travel & Incentives Lic A5941

Een organisatie van

8 Dagen;
7 nachten;
6 etappes;
+/- 630 km.

Het Alps 2 Riviera parcours strekt zich uit over ongeveer 
600 kilometer , vertrekpunt in Bielmonte aan de Biellese 
Alpen tegenover Mount Rose, vervolgens langs de 
Rivièra van Ligurië om uiteindelijk aan te komen in San 
Remo.

Ontdek Piemonte en Liguria , de verscheidenheid van 
hun landschappen, levensmiddelen en wijn, de verhalen 
van de grote Kampioenen (Pantani, Coppi… ) de 
legendarische wedstrijden zoals Milaan-San Remo. 
Ervaar de plaatselijke cultuur en het contact met de 
vriendelijke lokale bevolking.

Een fietstocht in 6 etappes en 7 verschillende Hotels , dus 
volop genieten met uw vrienden, familie en collega 
fietsers ... of kom alleen en ontmoet er nieuwe 
fietsvrienden langs deze schitterende routes!
Fietsen langs bergwegen die gekenmerkt worden door 
de mythische heldendaden van " Il Pirate" ( Pantani) , in 
Noord Piëmonte langs de "kwadraat Zee" van de 
rijstvelden in de provincies Vercelli en Novara en de 
heuvels van de Monferrato, waar Fausto Coppi werd 
geboren en opgeleid. Door de wijnstreek van de grote 
Barolo en Barbaresco wijnen en de witte truffel van Alba, 
het Cuneo gebied , de adembenemende Tanaro Vallei 
met de vestingwerken van de Nava en geniet tenslotte 
van een laatste afdaling richting de mooie Zee van 
Ligurië voor een relaxerende laatste dag. 

Rit1: BIELMONTE (OASI ZEGNA) – SANDIGLIANO (BI) - 82 KM
Rit2: SANDIGLIANO (BI)-CASALE MONFERRATO (AL) - 110 KM
Rit3: CASALE MONFERRATO (AL) – SERRAVALLE SCRIVIA (AL) – 137 KM
Rit4: SERRAVALLE SCRIVIA (AL)-ALBA (CN) - 122 KM
Rit5: ALBA– ORMEA – 97 KM
Rit6: ORMEA (CN) – SAN REMO (IM) – 78,5 KM

7 Top Hotels in ½ pension;
inzet van 2 bijstand voertuigen;
Verzorgde bevoorradingen tijdens de ritten.

Pakketprijs 1240 Euro per persoon, 
vluchten noch verzekeringen inbegrepen, 
deze kunnen op aanvraag door ons geregeld worden.
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Met sportieve groeten.
Johan Vansummeren - Patrick Van Gelder – Mario Vervaeke.
Alle info op www.jvs-cyclingholidays.be & www.sportstages.com,
Inschrijvingen via Mario@sportstages.com

http://www.jvs-cyclingholidays.be/
http://www.sportstages.com/
mailto:Mario@sportstages.com

