
Woensdag 15 augustus 2018
Rustdag, Torri di Fraele (27km, 860hm), of Torri di Fraele + Bormio 2000 
(49km, 1600hm)
 
Luchthavenvervoer van Milaan naar het hotel (6h55 Zaventem , 8h30 landen 
Milaan Malpensa)
Inchecken in het hotel.
Kleine hap eten.
Voor diegenen die dat willen een losrijritje,
klim naar het prachtige Torri di Fraele, en terug tot Bormio.
Oftewel voor de diehards een extra beklimming op en af Bormio2000. 
Bij goed weer kan hierboven ook een terrasje worden aangedaan.
 
Donderdag 16 augustus 2018
Klassieke rondtocht met Gavia en Mortirolo (106km , 3040hm)

Ontbijt  
Vertrek van deze eerste echte fietsdag en meteen een klassieker vanuit 
Bormio. Het rondje Gavia en Mortirolo. Klinkende namen. Prachtige cols
Klimmen doet iedereen op eigen tempo. Samen uit, samen thuis.
 
Vrijdag 17 augustus 2018
Het Stelvio avontuur (104km , 3480hm)
 
Vandaag staat de dag helemaal in het teken van de meest bekende col uit 
deze regio : de Stelvio. We zullen vandaag 3 kanten van de Stelvio zien, 2 
zullen voldoende traag passeren om constant en ruim rond te kijken (gezien 
we deze klimmend oprijden), de derde kant zal wat sneller gaan gezien we 
die afdalen, terug richting Bormio.

Zaterdag 18 augustus 2018
Een minder gekend Zwitsers uitje (123km , 2960hm)
 
De benen zullen ondertussen al wat zuurder aanvoelen. 
Om het herstel wat te bevorderen starten we vandaag met een voor de streek 
eerder vlakkere aanloop van een 40tal kilometer. Bij het overschrijden van de 
Zwitserse grens beginnen we terug echt te klimmen.
Vandaag op het programma, 3 minder gekende hellingen. 1) de Forcola di 
Livigno. 2) de Passo d’Eira. 3) de Passo di Foscagno. 
De laatste 23tal kilometer is terug dalend, terug tot Bormio.
’s Avonds kan er gerust een klein overwinningsfeestje gehouden worden! 
De drie zware dagen zitten er dan op.



 
Zondag 19 augustus 2018
Rust of een Mortirolo uitsmijter (116km , 3260hm)
 
Hier terug de keuze, ofwel een vrije dag in Bormio. 
Of nog een pittige laatste rit.
Fietsen en bagage worden omstreeks 14u geladen.
Luchthavenvervoer richting Milaan.
Aankomst in Zaventem omstreeks 22u15


