
Tour de Como 2022 
 
Kære TIK’er m.fl. 
  
I uge 36 planlægges for en klubtur til Italien, nærmere omkring den sydøstlige del af Como søen. 
Vi flyver til Bergamo eller Milano, hvorfra vi transporteres i bus til det første hotel i Lecco by 
ved Como søen. Herfra kører vi nogle dage ud fra Lecco og besigtiger nærområdet, naturen og 
Lecco søens kyst og nogle mindre stigninger. Efter nogle dage kører vi øst over mod Rota 
D’imagna. Her opholder vi os nogle dage og kører rundt i nærområdet og til Bergamo by langs 
Posletten. Efter nogle dage kører vi nord på til Morbegano. Herfra kører vi dagen efter retur til 
Lecco, hvor vi har endnu nogle overnatninger og hvor vi på den sidste dag kører ind på halvøen 
mellem Como søen, hvor vi bl.a. skal hilse på Muro di Sormano og Cykel kapellet. 
 
Nedenstående er en foreløbig turbeskrivelse incl. link til turene i www.ridewithgps.com Aktiver 
linket og se ruterne. 
  
 
Dag 1 – lørdag d. 3. september. 
Transport fra Københavns Lufthavn til Italien (Milano eller Bergamo), herfra bus til 1. hotel. 
Udpakning af cykler m.v. Evt. lille trilletur.  
 
Dag 2 – søndag d. 4. september. 
Test af materiel tur. En tur ud til Bellagio by, hvor vi evt. kan købe os en latte eller lign., og herfra 
i øvrigt møde den smukke Como sø.  
Ruten er ca. 50 kilometer lang og med ca. 400 højdemeter (hm).  
https://ridewithgps.com/routes/16299000 
 
Dag 3 – mandag d. 5. september.   
Fra Lecco til Rota D’imagna over Passo Valcava.  
Ruten kan modificeres til at være knap så hård, men vil så blive lidt længere. 
Ruten er her ca. 40 km., men med ca. 1400 hm. 
https://ridewithgps.com/routes/38488211 
 
Dag 4 – tirsdag d. 6. september. 
Tur i området omkring Valle Imagna. 
Der vil være mulighed for kortere distance og færre højdemeter. 
Ca. 70 km med omkring 1800 hm.  
https://ridewithgps.com/routes/38488251 
 
Dag 5 – onsdag d. 7. september. 
Tur til Bergamo bl.a. langs med kanten af Posletten. I Bergamo får vi tid til en kaffe på torvet.  
80 km. med 1300 hm. Mulighed for kortere distance og færre højdemeter: 
https://ridewithgps.com/trips/10913391 
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Dag 6 – torsdag d. 8. september. 
Kongeetapen - Tur til Morbegeno over Passo San Marca.  
Ruten er ca. 100 km. med ca. 2.400 hm. Alle skal med igennem denne udfordrende og skønne 
tur. 
https://ridewithgps.com/trips/10932439 
 
Dag 7 – fredag d. 9. september. 
Retur mod Lecco bl.a. langs Como søen bred. 
Ruten er ca. 75 km. med kun ca. 850 hm. Kan dog gøres næsten flad og med kortere distance. 
https://ridewithgps.com/trips/10989155 
 
Dag 8 – lørdag d. 10. september. 
Klassikeren med Muro di Sormano (1,8 km. med 18 % stigning i snit) Der er dog en længere og 
mindre stejl vej til toppen, hvor der er en lille hyggelig cafe. Herfra går turen til Cykel kapellet 
Madonna del Ghisallo, der er fyldt med historiske billeder af tidligere italienske cykel kyrofæer. 
Lige ved siden af ligger et stort cykelmuseum. Herfra er der også en flot udsigt over Como søen. 
Ruten er ca. 85 km. med ca. 1.700 højdemeter. 
https://ridewithgps.com/routes/652211 
 
Dag 9 – søndag d. 11. september. 
Hjemrejse via Milano eller Bergamo. 
 
Vi er p.t. 11 deltager fra TIK og nogle enkelte eksterne. Der arbejdes på at få flere med. 
 
TIK’er og eksterne der har givet tilsagn om deltagelse vil medio marts mdr. modtage mail direkte 
med nærmere detaljer af turen, anmodning om indbetaling af depositum på ca. 1/4 af prisen 
til betaling senest 1. april med henblik på reservering af hoteller, fly, lastbil m.v. Endelig betaling 
skal ske senest 1. august. Ved framelding mindre end 14 dage før afrejse refunderes 50 % af 
turprisen. Ved framelding mindre en 7 dage før afrejse sker der ikke refusion.  
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