Fietsvrienden,
Zoals aangekondigd zal Krolactive Radsportferien GmbH. volgend jaar in Oktober 2021
een fantastische Fietstour organiseren door Campania, Calabrië en Sicilië.
Overigens hoop ik dat een ieder het (nog) goed gaat met de gezondheid in deze moeilijke
periode in de wereld en dat deze geplande Fietstour zonder problemen kan doorgaan.
Vanuit het aankomsthotel in Pavia, waar uw auto prima in een afgesloten garage
achterblijft, hebben wij eerst de volgende dag een transport naar Battipaglia met een
kleinbus en de bekende fietsaanhanger. Deze plaats ligt iets onder Napels en vanuit dit
starthotel in Battipaglia starten we onze Tour met een aantal etappes op het vasteland
en vervolgens nog een aantal op Sicilië naar Palermo. Vandaar gaan we s’avonds met de
boot terug naar Genua (zie etappeschema). In tegenstelling tot andere jaren geen
broodjes met koffie op de aanhanger maar gaan we tijdens de etappes ergens lunchen in
een restaurant. Uiteraard zijn deze kosten in de prijs inbegrepen.
Ook is het mogelijk om op eigen gelegenheid per vliegtuig of trein naar het zuiden van
Italië te reizen en aan het eind van de Fietstour vanuit Palermo terug te vliegen.
Eventuele fietskoffers kunnen natuurlijk tijdens de Fietstour naar Palermo op de lege
aanhanger meegenomen worden.
Uiteraard heb ik de prijzen daarop aangepast (zie etappeschema).
Uiteraard stel ik wel een minimum aantal van 10 deelnemers. De kosten heb ik
inmiddels gecalculeerd en staan vermeld onderaan het etappeschema. De voorbereiding
van deze Tour heb ik overigens in April 2021 ingepland met mijn zoon Thomas.
Opgave voor deze Fietstour kan via mijn e-mail adres krolactive@gmail.com voor 1
April 2021 i.v.m. de noodzakelijke reserveringen m.n. voor de bootverbinding.
Aanmelding met vermelding van de volgende gegevens:
Naam:
Adres:
Plaats:
Postcode:
Man/Vrouw
Aankomst/Vertrek Pavia
of Aankomst Napels/Vertrek Palermo.
Tweepersoonskamer (eventueel vermelding met wie) of éénpersoonskamer.
Genoeg info lijkt me, in de bijlage treffen jullie het etappeschema aan met de data en
prijzen.
Krolactive Radsportferien
Via da Ruschein 28-1
7130 Ilanz (CH)
Tel.: +41787696506
krolactive@gmail.com

