GA JE MEE?
We hebben weer een super hotel gevonden waar we verblijven op basis van half-pension.
www.goldener-loewe.at
Kufsteinerland: speeltuin voor fietsers en wandelaars.
Beschermd door de dikke muren van een imposante burcht ontwikkelde Kufstein zich sedert de Middeleeuwen
tot een rijk handelsstadje.
Het is nog altijd erg in trek bij dagjesmensen die houden van shoppen in een historische sfeer.
Door vooral te focussen op het culturele erfgoed bleef één toeristische troef lang onderbelicht:
De ligging.
Dankzij de vlakke vallei centraal tussen de Brandenberg Alpen en het Kaisergebergte,
is de omliggende regio een natuurlijke speeltuin voor fietsers die het trippelverzetje graag afwisselen met het grote plateau.
Kufsteinerland en de fietser, een prille maar veelbelovende beleving.
Uiteraard zal de traditionele strijd om de bolletjestrui ook weer op het programma staan! Wie verslaat Mathijn Veldkamp?
Op welke berg deze titanenstrijd zal worden beslist houden we nog ff als een verrassing!

Heb jij zin en een gezellige SaMo trip naar Kufstein?
Meld je dan aan voor 31-01-2021 via www.samo.nl
Graag bij opgave vermelden of je de MTB of racefiets mee neemt of beide fietsen.

Programma:
Mountainbike: Er zijn in de omgeving verschillende mooie, zware en minder zware rondes te fietsen, ter
plekke wordt overlegt wat we gaan doen. De organisatie heeft route kaarten en gpx bestanden
beschikbaar.
De routes zijn te vinden op onderstaande link:
https://www.komoot.nl/discover/Kufstein/@47.5829960%2C12.1692130?sport=mtb
Racefiets: vrijdag fietsen we de panaroma runde, 48 km en 400 hoogtemeters
•
•

Zaterdag strijd om de bolletjestrui, we volgen de route van de Kufsteiner radmarathon, 100 km.
en 1400 hoogtemeters, de finish ligt boven op de huisberg van Kufstein.
Zondag en maandag bepalen we ter plekke welke routes we gaan fietsen, er zijn veel
mogelijkheden voor kortere en langere rondes. De organisatie heeft route kaarten en gpx
bestanden.

Link voor racefietsroutes
https://www.komoot.nl/discover/Kufstein/@47.5829960%2C12.1692130?sport=racebike

SAMO AANBIEDING VOOR DEZE GEWELDIGE FIETSTRIP.
We verblijven in hotel Goldener Löwe
Het hotel ligt in het centrum van Kufstein
Prijzen kamers is incl. 3 x hotelovernachting 4x ontbijt en diner.
4 persoons kamer

€424,00 pp

3 persoons kamer

€434,00 pp

2 persoons kamer

€454,00 pp

1 persoons kamer

€484,00 pp

Vertrekdatum
Aankomstdatum
Aankomstdatum thuis

10 juni 2021
11 juni 2021
15 juni 2021

