
Giro Toscane 2010!! 
 

Informatie over de buitenlandse Fietsweek 2010 Peddelaars Aalten  
 
 
Datum: week 38, zaterdag 18 t/m zaterdag 25 september 2010 
 

Vanaf heden is de inschrijving voor de buitenlandse fietsweek 2010 geopend. Dit keer 
eens niet eind juni maar nu eind september, mede i.v.m. de door de Peddelaars te 
organiseren NK voor amateurs (juni). 
 
Op veler verzoek wordt dit keer de omgeving Noord-Toscane in Italië. De standplaats zal 
worden Pontremoli, zo’n 1130 km verwijderd van Aalten. 
Pontremoli is een rustig provinciestadje met zo’n 8000 inwoners en ligt 45 km 
noordelijker van de kustplaats La Spézia. In de Giro van 2004 was Pontremoli een 
finishplaats waar de 2e etappe gewonnen werd door Damiano Cunego. 
 

Toscane is over de hele wereld beroemd om zijn kunst, geschiedenis en prachtige 
landschappen. Het verleden en heden gaan hier op in een opmerkelijke manier samen, 
de bevolking is trots op zijn erfgoed.  
Toscane is een prima fietsgebied met voor elk niveau wat wils. De hoogste Passo in de 
noordelijke omgeving is zo’n 1300 meter. De lengtes en de zwaarte van de beklimmingen 
zijn ongeveer te vergelijken met de Cevennen in Frankrijk (2008). 
 

 
 

Het plan is om de hele week in hetzelfde hotel te verblijven.  
Het voordeel hiervan is dat er elke dag geen stress is voor de verplaatsingen en gesjouw 
met de bagage. Ook kun je eens een “cultuurdagje” plannen als je wat minder wilt 
fietsen. 
 
Omdat het in 2010 het 1e lustrum van de Buitenlandse Fietsweek is, willen we zoveel 
mogelijk mensen de gelegenheid geven om mee te gaan. Er zal dan een 
dubbelprogramma worden gemaakt voor wat betreft te zwaarte van de beklimmingen. 
Hierdoor zijn er dus voor elk niveau mooie tochten te fietsen. 
 
Graag voor 15 februari 2010 aanmelden bij hantieltjes@hetnet.nl  Geef meteen even aan 
of je een auto beschikbaar hebt, aantal personen en fietsen dat je kunt vervoeren (i.v.m. 
het maken van inschatting om busje te huren). 
Er zal ook weer een mooi draaiboek komen met veel info over de routes en 
beklimmingen. 
 
Het wordt echt weer een vet mooie fietsweek! 
 
 

===========ht=========== 


