Beste motor rijders,
Hier wat leuke tips:
1e Rondrit lago di Idro. Di Ledro De rit met wel duizend bochten in 135km Start naar beneden rechtsaf
richting Gargnagno Voorbij de eerste stoplichten in Gargnagno direct naar boven richting stuwmeer
Bollone &Idro. Bij het stuwmeer aangekomen richting Idro blijven rijden. In Idro aangekomen heb je
links van je een motor restaurant daar kan je lekker iets eten of niet en door gaan met gummen. Vanaf het
Idromeer richting Storo rijden daarna di Ledro., richting Riva. Van Riva weer terug naar Tignale je kan ook
nog ff omrijden door Tremionsine met een prachte uitzicht op het meer en div. Watervallen. Dit zijn wel
wat smalle wegen hoor maar om te tokkelen super.
2e Monte Baldo. De berg met lekkere lange doorhalen. In gardola direct linksaf door Tremionsine op naar
Riva. Riva is ff druk. Vanaf Riva richting Trento rijden. Je gaat door Arco en Dro. Opletten op de borden
monte bondone deze gewoon volgen. Vanaf het hoogte punt kan je links of rechts af ik vind rechts leuker.
Richting Mori Je kan dan doorrijden naar monte Baldo of weer terug naar huis.
3e Monte Velo, een prachtige rit vanaf Riva naar Lago di Cei, vanaf daar kan je naar div. Passo’s zo ook
Monte Baldo de berg die je ziet vanaf ons huisje. Vergis je niet in deze Monte deze is zeer groot net zo
groot als de stad Utrecht .
4e Op naar Riva dan door rijden naar Roveretro Vanaf: Rovertro starten met de Passo delle Fugazze.
Richting Schio. Deze weg is echt de mooiste 50 km lang bocht met doordraaiers enz. Ik zou de zelfde weg
weer terug rijden.
Je kan ook doorrijden naar de fabriek Dainese Molvena en Vicenza (als je mazzel hebt mag je naar binnen)
5e Regen tip
Naar het zuiden is de kans groot dat het droog wordt.
Ferrari museum Modena (stevige dag, je kan het ook op de motor doen)
Ducati fabriek Bologna bezoek eerst even bellen dag van te voren anders heb je gewoon pech en kom je
niet binnen 0039-051-6413343
5e Motor Guzzi museum Mandello Del Lario deze is om 15:00 open tot 16:00 ik ben er geweest, helemaal
binnendoor gereden over div. Passo’s erg leuk ook voor Appie rijders. Maar ja 1 uurtje open ?, er staan wel
1000 motoren. (je weet moto guzzi de voorloper van veel motoren helaas nu ook van Piaggio)
6e Aprilia fabriek is ook om de hoek In Noale, helaas manen ze zijn niet zo vriendelijk bij Aprilia (Piaggio)
7e tip, tevens de laatste
Vergis je niet, de afstanden zijn ietsje meer als in Nederland, ze zijn in Italie wel gewend aan motorrijders
dat merk je aan alles (zelfs parkeer plekken).

