Hotel Nevada ***

Hotel Nevada is een 3-sterren fietshotel gelegen
in een rustige wijk aan de rand van Bormio, op
slechts 5 minuten loopafstand van het centrum.
Het hotel is gewend veel fietsers te ontvangen en
heeft de services daar op afgestemd. Er is een
eigen buiten-parkeerplaats en een afgesloten
bikeroom met reparatieruimte. Het hotel verzorgt
op aanvraag guided tours, een verzorgde fietsrit
met fietsgids en volgwagen.

Aan de voorzijde van het hotel is een terras en aan
de achterkant een grote tuin met ligstoelen om te
genieten van de zon. Toegang tot de wellness met
sauna en wirlpool is inbegrepen. Tegen betaling
biedt het hotel wasservice, lunchpakket, en
(sport)massages.
De 2-persoons kamers zijn uitgerust met twee
enkele bedden, satelliet-TV, een minibar en een
eigen badkamer. Er zijn ook enkele 1- persoons en
3-persoons kamers beschikbaar.
In het hotel is een bar en eigen restaurant waar ze
regionale en typisch Italiaanse gerechten
serveren. Een 3-gangen diner is inbegrepen met
dagelijks keuze uit 3 hoofdgerechten, met
saladebuffet en dessertbuffet. In de ochtend staat
er een uitgebreid ontbijtbuffet klaar met
voldoende koolhydraten voor de fietsdag die
volgt.

Bormio
Bormio is een sfeervol Italiaans plaatsje met een Middeleeuws
centrum waar volop terrasjes te vinden zijn. Hoewel je in het
noorden van Italië bent, is de typisch Italiaanse sfeer hier
goed te proeven. Bormio ligt aan het eind van een breed dal,
met ten noorden en oosten het Nationaal Park Stelvio.
Beroemd zijn de thermaalbaden van Bormio die gedeeltelijk
teruggaan tot de 1e eeuw van onze jaartelling. Delen hiervan
kunnen nog steeds bezocht worden in een grot in de berg, een
unieke ervaring.

Dit aanbod valt onder de garantieregeling van STO Garant.
De inhoud van deze garantieregeling vindt u op www.sto-garant.nl/downloads.

Fietsgebied
De omgeving rond Bormio lijkt gemaakt om cols te beklimmen. Het is van oorsprong een
verkeersknooppunt voor meerdere bergpassen en dat betekent dat je ook op de fiets
verschillende kanten op kunt. Door het aantal cols en passen in de omgeving zal er aan
fietsinspiratie geen gebrek zal zijn. Hieronder zie je de bekendste. Voor wie wil zijn ten zuiden van
Bormio ook wat minder hoogtemeters te maken.
•
•
•
•
•
•

Passo dello Stelvio (2758m)
Gavia Pass (2621m)
Mortirolo Pass (1850m)
Bernina Pass (2328m)
Umbrail Pass (2501m)
Bormio 2000 (1938m)

Beroemd is natuurlijk de Passo dello Stelvio, met 2758 meter de hoogste bergpas in de Italiaanse
Alpen. De beklimming wordt als één van de zwaarste gezien en is meerdere keren opgenomen in
de Giro d’Italia. Vanuit Bormio zijn er maar liefst 1533 hoogtemeters te overbruggen in 21,5
kilometer met een gemiddeld stijgings-percentage van 7,1% . Jaarlijks wordt begin juni vanuit
Bormio de Granfondo Stelvio Santini verreden. En leuk om te weten, de Stelvio heeft hoogst
gelegen geldautomaat van europa. Even pinnen dus als je er bent.

Routes op GPX
Je ontvangt van ons een routeboek met GPX-bestanden. De routes zijn in principe self-guided. De
routes gaan door hooggebergte met cols van de buiten- categorie en 1e categorie. Het niveau is
gevorderd tot ver gevorderd.

STO Garant
De boeking van het arrangement op maat valt onder de garantieregeling van STO
Garant. STO Garant is een garantieregeling die de (aan)betaalde reissom voor
jullie beschermt totdat de vakantie door ons is geleverd. Zo’n regeling is wettelijk
verplicht en hiermee staat je geld veilig voor het geval de reis-organisatie in
financiële problemen zou komen. Het geld ontvangen we dus pas na afloop.
Vragen?
Neem gerust contact met ons op via Robert@tourdevacance.com of tel. +31 (0) 6 394 00 681.

Dit aanbod valt onder de garantieregeling van STO Garant.
De inhoud van deze garantieregeling vindt u op www.sto-garant.nl/downloads.

