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Dagtocht: Bike & Wine en Bike & Lunch (DTC 002 UMB) 
Een evenement tussen cultuur en gastronomie  

 

 

 

Deze begeleide of individuele fietstocht is een eendaagse tour die twee opties heeft: "Fiets & 
Wijn" of "Fiets & Lunch". Wat u ook zal kiezen, het blijft een onvergetelijke vakantiedag!  
U fietst door het prachtige Umbrische landschap met velden, wijngaarden en talloze 
olijfboomgaarden: de olijfboom is het symbool van de regio Umbrië. De tour begint vanuit 
ons fietsendepot in de buurt van Assisi of vanaf de wijnboer. 
 
De eerste etappe is Santa Maria degli Angeli met zijn indrukwekkende Franciscaanse 
basiliek, die al in de verte zichtbaar is.  
De route gaat verder over rustige landwegen en verrast iedere keer weer door de 
schoonheid van het landschap, dat afhankelijk van het seizoen in verschillende kleuren 
verandert: van intens groen van de lente tot het bruin en goudgeel van de zomer, rood en 
paars in de herfst, tot naar de nostalgische tonen van de winter. 
Omringd door een harmonieuze afwisseling van glooiende heuvels en middeleeuwse 
stadjes, opent zich plotseling het uitzicht op Spello, dat door de Romeinse keizer Julius 
Caesar "Splendidissima Colonia Julia" genoemd werd. U doorkruist het historische centrum 
en neemt daarna de panoramische weg ‘Via degli Olivi’, van waar u een prachtig uitzicht op 
de vallei hebt. De route wordt onderbroken bij een door een familie gerund wijnbedrijf, 
waar u nog de ondernemende geest van wijnbouwers uit het verleden zal voelen, waar de 
druiven in respect voor de natuur worden geteeld en de wijn een ongelooflijke 
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verscheidenheid aan aroma's en smaken heeft. U bezoekt de wijnboer, praat met de 
wijnbouwers en proeft de uitstekende wijnen. 
 
De Bike & Lunch is in het middeleeuwse Spello in een wijnbar 
 
Deze fietstocht zal een onvergetelijke dag zijn, waarbij de spanning en stress vergeten 
worden. Een dag gewijd aan de natuur, ontspanning en smaak ! 
 
 
Periode: van maandag tot zaterdag. Zondagen en feestdagen alleen op verzoek. 

openingstijden van het wijnbedrijf: 9.00-12.30 en van 15.00-18.00 
                 
 
Individuele tour, maar op verzoek met toeslag kan er een gids meefietsen:  
 
Afstand: ca. 33 km 
 
Niveau: gemakkelijk. Er is één steile klim in Spello, maar deze kan overwonnen door even te 
lopen met de fiets in de hand.  
 
Prijs per persoon 2023: 
Fiets & Wijn 

Volwassenen € 43  
Kinderen van 5 tot 13 Jaar: € 20 (fietshuur, en het proeven van de bruschetta en worstwaren) 
 

Inbegrepen in de prijs:  

 trekking huurfiets (E-bikes hebben een toeslag) 

 wijnproeverij van 4 wijnen met bruschette en torta al testo con worstwaren bij een 
wijnboer 

 parkeergelegenheid bij ons fietsdepot of bij de wijnboer  

 routebeschrijving en kaart 

 
Fiets & Lunch 

Volwassenen (2-3 Personen) € 60 

Kinderen 5-13 jaar: € 40 (fietshuur en lunch) 
 

Inbegrepen in de prijs:  

 Huurfiets  

 Wijnproeverij van 4 wijnen 

 Bruschette met twee verschillende olijfolies en verse kerstomaatjes vergezeld van de 
witte bio-wijn Fendi geproduceerd in slechts 300 flessen.  

 Vers gemaakte Tagliatelle met truffel of voor wie niet van truffel houdt met verse 

tomaten vergezeld door een Brunello of Super Tuscan 

 Gehaktballetjes van Chianina met tomaat en salade vergezeld van een Sagrantino 25 
jaar Caprai  

 Dessert met koffie / grappa 

 parkeergelegenheid bij ons fietsdepot  
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 routebeschrijving en kaart 
 
 
* Laat het ons aub weten als u voedselintoleranties of speciale diëten heeft  (vegetariërs, veganisten,  
   enz.). 
 

 

 

Ecologico Tours & Meravigliosa Umbria 

www.ecologicotours.com  
www.meravigliosaumbria.com 

e-mail info@meravigliosaumbria.com 
tel. (0039) 346 3254167 & (0041) (0) 79 2457505 
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