
Mortsel/Donauroute/Belgrado/Nis/
Skopje/Thessaloniki

Deze route wordt jou aangeboden door 

Koen famcuypers



RouteYou routegids: Mortsel/Donauroute/Belgrado/Nis/Skopje/Thessaloniki

2

100

200 300

400

500
600 700

800900

1000

1100

12001300
1400

1500

1600

1700

1800

1900

20002100

2200

2300

2400

2500

2600

2700

2800

2900

3000
3100

3200

3300

2

3

4

1

5

7

8

6

Berlin

Αθήνα

Roma

Wien

Hamburg

Warszawa

München

Milano

Београд

София

Praha

Köln

Marseille

Amsterdam

Θεσσαλονίκη

Kraków

����

Львів

Palermo

København

Leipzig

PoznańHannover

Nürnberg

Lyon

�����

Gdańsk

Constantine

Zürich

Firenze

Гродно

Bari

Kaunas

Split

Djelfa

Graz

Strasbourg

Craiova

Venezia

Košice

Gent

Biskra

Kassel

Debrecen

Szeged

Casteddu/Cagliari

Dijon

Podgorica

Sibiu

Banja Luka

Sassari
Vlorë

Šiauliai

Chełm

Trier

Legnica

Catanzaro

Esbjerg

Χανιά

Świnoujście

Άρτα

Ir-Rabat

Reims

map data: © OpenStreetMap Contributors; Cartography: ©  RouteYou
152km



RouteYou routegids: Mortsel/Donauroute/Belgrado/Nis/Skopje/Thessaloniki

3

100 m

200 m

300 m

400 m

500 m

600 m

100 km

200 km

557 m

U
nterschneidheim

 - 522 m

471 m

Kelheim
 - 458 m

429 m

Bad N
euenahr-Ahrw

eiler - 362 m

332 m

Alzey - 287 m

262 m207 m

203 m

1. Bezirk Innere Stadt - 194 m

162 m

Hellingsgraad over segment van 500 m



RouteYou routegids: Mortsel/Donauroute/Belgrado/Nis/Skopje/Thessaloniki

4

Mortsel/Donauroute/Belgrado/Nis/Skopje/
Thessaloniki

Lengte: 3320.87  km

Stijging: 10319  m

Moeilijkheidsgraad: 9/10

Routebeschrijving

Mortsel/Donauroute (Regensburg, Linz, Wenen, 
Balatonmeer, Novi Sad)
Servie-Macedonie-Griekenland: Belgrado/Nis/Skopje/
Thessaloniki

Bezienswaardigheden

Pančevo

1  - Afstand langs route: 12.06  km

Afbeelding 1: Pančevo (Bron: Unknown author)

Pančevo  is een stad in Servië, gelegen op de 
linkeroever van de Donau, bij de monding van de 
Tamiš, en behorend tot het landsdeel Vojvodina. Het 
is de hoofdstad van het district  Južni Banat, dat het 
zuidelijke deel van het historische Banaat omvat. 
Pančevo telt 77.087 inwoners en is de hoofdplaats 
van de gelijknamige gemeente, die 127.162 inwoners 
telt . Pančevo is een belangrijke industriestad met 
een olieraffinaderij en chemische industrie. Om die 
reden vormde de stad in 1999 een belangrijk doelwit 
van NAVO-bombardementen.
In de gemeente Pančevo is het klooster Vojlovica 
gelegen. Verder ligt in de gemeente de Hongaarse 
enclave Ivanovo  . Dit dorp geldt als het zuidelijkst 
gelegen Hongaarse dorp. De Hongaren vormen in het 
dorp een relatieve meerderheid van 39%.

Skorenovac

1  - Afstand langs route: 44.57  km

Afbeelding 2: Skorenovac (Bron: Laslovarga)

Skorenovac  is een dorp in Servië in de provincie 
Vojvodina in de gemeente Kovin. Het dorp is gelegen 
ten westen van de hoofdkern Kovin. Het dorp gold 
lang als meest zuidelijk gelegen dorp met een 
Hongaarse bevolking. Later werd ontdekt dat er in 
Roemenië een vergeten Hongaarse gemeenschap 
leeft in het dorp Oituz nabij de Zwarte Zee in de 
gemeente Lumina.
In Skorenovac woonden in 2002 circa 2500 Hongaren 
die ruim 85% van de bevolking van het dorp 
vormden. Deze Hongaarse bevolking behoort tot de 
autochtone Hongaarse minderheid in Servië

Veliko Gradište

2  - Afstand langs route: 109.5  km

Afbeelding 3: Veliko Gradište (Bron: Mazbln)

Veliko Gradište  is een gemeente in het Servische 
district Braničevo.
Veliko Gradište telt 20.659 inwoners . De oppervlakte 
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bedraagt 344 km², de bevolkingsdichtheid is 60,1 
inwoners per km².
Naast de hoofdplaats Veliko Gradište omvat de 
gemeente de plaatsen Biskuplje, Garevo, Desina, 
Doljšnica, Đurakovo-Popovac, Zatonje, Kamijevo, 
Kisiljevo, Kurjače, Kumane, Kusiće, Ljubinje, Majilovac, 
Makce, Ostrovo, Pečanica, Požeženo, Ram, Sirakovo, 
Srednjevo, Topolovnik, Tribrode, Carevac en Češljeva 
bara

Žabari

3  - Afstand langs route: 188.8  km

Afbeelding 4: Žabari (Bron: Dr. Blofeld)

Žabari  is een gemeente in het Servische district 
Braničevo.
Žabari telt 13.034 inwoners . De oppervlakte bedraagt 
264 km², de bevolkingsdichtheid is 49,4 inwoners per 
km².

Ćuprija

4  - Afstand langs route: 252.46  km
Ćuprija  is een stad in het district Pomoravlje in 
Centraal-Servië. In 2002 telde de stad 20.373 
inwoners.

Niš

5  - Afstand langs route: 356.29  km
Niš  is de op twee na grootste stad van Servië. De 
stad telt 260.237 inwoners  en ligt ongeveer 250 km 
ten zuidoosten van Belgrado aan de Nišava op 192 

Afbeelding 5: Ćuprija (Bron: Dr. Blofeld)

Afbeelding 6: Niš (Bron: Intermedichbo)

meter boven zeeniveau. Niš is een industrie-, 
universiteits- en handelsstad en heeft een historisch 
strategische ligging in de regio. Niš beschikt over een 
vliegveld met internationale verbindingen, dat 
genoemd is naar Constantijn de Grote, die in het 
Romeinse Niš  werd geboren.
Niš is een van de oudste steden van de Balkan. 
Gelegen op de kruising van wegen naar Istanboel, 
Belgrado, Sofia en Griekenland ligt het op een 
economisch en militair strategische plaats. In het 
Romeinse Rijk heette de stad Naissus .

Medijana

5  - Afstand langs route: 357.02  km
Medijana  is een gemeente in de Servische stad Niš.
Medijana telt circa 100.000 inwoners op een 
oppervlakte van 16 km².



Afbeelding 7: Medijana (Bron: SRofSerbia)
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Leskovac

5  - Afstand langs route: 465.53  km

Afbeelding 8: Leskovac (Bron: Flammard)

Leskovac  is een stad gelegen in het district Jablanica 
in Centraal-Servië. In 2011 telde de stad 144.206 
inwoners.

Vladičin Han

5  - Afstand langs route: 511.84  km

Afbeelding 9: Vladičin Han (Bron: Dodx992)

Vladičin Han  is een gemeente in het Servische district 
Pčinja.
Vladičin Han telt 23.703 inwoners . De oppervlakte 
bedraagt 366 km², de bevolkingsdichtheid is 64,8 
inwoners per km².

Kumanovo

6  - Afstand langs route: 647.27  km

Afbeelding 10: Kumanovo (Bron: Sashoilievski)

Kumanovo , is een stad en gemeente in het noorden 
van Noord-Macedonië. De gemeente heeft 105.484 
inwoners .
De stad ligt zo'n 20 km ten oosten van de hoofdstad 
Skopje in een gebied waar tabak geteeld wordt. In 
1994 had het ongeveer 95.000 inwoners. Tijdens de 
Eerste Balkanoorlog vond hier op 23 en 24 oktober 
1912 een slag plaats waarbij de Serven de Turken 
versloegen1.

Aračinovo

6  - Afstand langs route: 668.47  km

Afbeelding 11: Aračinovo (Bron: AStyle)

Aratsjinovo  is een gemeente in Noord-Macedonië.
Aratsjinovo telt 11.597 inwoners . De oppervlakte 
bedraagt 31,3 km², de bevolkingsdichtheid is 370,5 
inwoners per km². De meeste inwoners zijn etnische 
Albanezen, namelijk zo'n 90,7%. Etnische 
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Macedoniërs vormen slechts 8,2% van de bevolking. 
De meeste inwoners zijn islamitisch .

Porta Macedonia

6  - Afstand langs route: 681.64  km

Afbeelding 12: Porta Macedonia (Bron: Diego Delso)

De Porta Macedonia  is een triomfboog in de Noord-
Macedonische hoofdstad Skopje. Het monument is 
gelegen aan het Pellaplein en is in 2012 geopend als 
herdenkingsmonument voor het toenmalige 20-jarig 
jubileum wegens de onafhankelijkheid van Noord-
Macedonië van voormalig Joegoslavië.
Het monument werd ontworpen door de architect/
kunstenares Valentina Stefanovska en werd gebouwd 
tussen 2011 en 2012. Stefanovska was 
verantwoordelijk voor meerdere kunstwerken voor 
het project Skopje 2014, waaronder het standbeeld/
fontein voor Alexander de Grote op het nabijgelegen 
Plein van Macedonië. De triomfboog is 21 meter hoog 
en gebouwd in retrostijl/neoclassicisme.

Čair

6  - Afstand langs route: 688.31  km

Afbeelding 13: Čair (Bron: Vlatkoto op de Engelstalige 
Wikipedia)

Čair  is een gemeente in Noord-Macedonië en maakt 
deel uit van het hoofdstedelijk gebied Groot Skopje.
Čair telt 64.773 inwoners . De oppervlakte bedraagt 
3,52 km², de bevolkingsdichtheid is 18401,4 inwoners 
per km².

Fort Skopje

6  - Afstand langs route: 689.32  km

Afbeelding 14: Fort Skopje (Bron: Kandi)

Het Fort Skopje , ook wel aangeduid als Fort Kale of 
enkel Kale  is een historisch fort dat gelegen is in het 
oude centrum van Skopje, de hoofdstad van 
Macedonië. Het is gelegen op het hoogste punt van 
de stad, uitkijkend over de rivier de Vardar. Het fort is 
afgebeeld op het wapen van de stad Skopje, dat op 
haar beurt weer te zien is op de nationale vlag.
Het eerste fort werd gebouwd in de zesde eeuw, op 
een plek die al sinds 4000 voor Christus werd 
bewoond. Het was gebouwd uit gele kalksteen en 
travertijn en bevatte ook Latijnse inscripties op de 
muur. Die inscripties leiden tot de gedachte dat dit 
fort is ontstaan in de Romeinse nederzetting Skupi, 
die compleet werd verwoest als gevolg van een 
aardbeving in het jaar 518.

Aardbeving Skopje 1963

6  - Afstand langs route: 689.41  km
Op 26 juli 1963 werd Skopje getroffen door een 
krachtige aardbeving. Bij die aardbeving vielen er 
ongeveer 1000 doden en raakten ongeveer 120.000 
mensen dakloos. De aardbeving had een kracht van 
6,1 op de schaal van Richter.



Afbeelding 15: Aardbeving Skopje 1963 (Bron: 
Furmum)
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Macedonisch-Orthodoxe Kerk

6  - Afstand langs route: 690.11  km

Afbeelding 16: Macedonisch-Orthodoxe Kerk (Bron: 
Apcbg)

De Macedonisch-Orthodoxe Kerk  is een niet erkende 
orthodoxe kerk onder de aartsbisschop van Ohrid en 
Noord-Macedonië op het grondgebied van Noord-
Macedonië, met jurisdictie over Macedonische 
orthodoxe christenen in Noord-Macedonië en in 
exarchaten in de Macedonische diaspora. Twee 
derde deel  van de Noord-Macedonische bevolking 
maakt deel uit van deze kerk. De kerk heeft acht 
bisdommen in Macedonië en de rest in het 
buitenland voor de verzorging van de Macedonische 
diaspora.
Vanuit de Servisch-Orthodoxe Kerk is een autonoom 
aartsbisdom van Ohrid opgericht, wat door de andere 
orthodoxe kerken wordt erkend als canoniek.

Vardarbanaat

6  - Afstand langs route: 690.98  km

Afbeelding 17: Vardarbanaat (Bron: PANONIAN)

Het Vardarbanaat  was een provincie (banovina van 
het Koninkrijk Joegoslavië tussen 1929 en 1941. De 
provincie was de zuidelijkste van het land en omvatte 
de huidige Republiek Noord-Macedonië, maar ook 
zuidelijke gebieden van Centraal-Servië en 
zuidoostelijke gebieden van Kosovo, waaronder de 
hoofdstad Pristina. Het banaat was genoemd naar de 
rivier de Vardar. De hoofdstad was Skopje.
In 1941, tijdens de Tweede Wereldoorlog, bezetten de 
asmogendheden het banaat, dat werd verdeeld 
onder Servië, dat bezet werd door nazi-Duitsland, 
Albanië, dat bezet werd door fascistisch Italië, en 
Bulgarije. Na de oorlog werd een groot deel 
Macedonië en ging een klein deel naar Servië en 
Kosovo.

Veles

7  - Afstand langs route: 779.29  km

Afbeelding 18: Veles (Bron: [en:User:Vlatkoto])
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Veles  is een industriestad en gemeente in het 
midden van Noord-Macedonië. De gemeente heeft 
55.108 inwoners . De stad bestaat sinds 168 v.Chr. 
onder namen als Vila zora en Kjupurli. 
Volksetymologie leidt de naam Veles af van Slavisch 
"v les", in de bossen, vanwege de dichte bossen 
rondom de stad. De stad bestond echter al lang voor 
de komst van de Slaven in de 6e eeuw.
Heel lang werd aangenomen dat Veles de locatie was 
van Bylazora, een belangrijke stad in Dardania. 
Recente archeologische opgravingen  bij Sveti Nikole, 
ongeveer 20 kilometer ten noordoosten van Veles, 
bevestigen dat deze vindplaats de locatie van 
Bylazora moet zijn.

Gradsko

7  - Afstand langs route: 805.87  km

Gradsko  is een gemeente in Noord-Macedonië.
Gradsko telt 3760 inwoners . De oppervlakte 
bedraagt 236,19 km², de bevolkingsdichtheid is 15,9 
inwoners per km².

Stobi

7  - Afstand langs route: 811.15  km

Afbeelding 19: Stobi (Bron: Jmirons)

Stoboi  is de naam van een antieke Macedonische 
stad, gelegen in het noorden van het oude 
Macedonië), gunstig gelegen aan de samenvloeiing 
van de Erigon  en de Axios , in de huidige staat Noord-
Macedonië. De antieke stad ligt op het grondgebied 
van de huidige stad Gradsko.
De oorspronkelijke Paeonische nederzetting werd in 
de 3e eeuw v.Chr. door Antigonus Gonatas en 
Philippus V bij het koninkrijk Macedonië ingelijfd, en 
kwam in 168 v.Chr. samen met de rest van 

Macedonië onder Romeins gezag. Stobi verkreeg 
spoedig de status van municipium, in de 3e eeuw na 
Chr. van colonia, en het had van ± 70 na Chr. tot in de 
3e eeuw eigen muntrecht.

Demir Kapija

7  - Afstand langs route: 850.79  km

Afbeelding 20: Demir Kapija (Bron: Raso_mk)

Demir Kapija  is een kleine stad en gemeente in het 
zuidoosten van Noord-Macedonië, op 41.43° NB en 
22.26° OL. De gemeente heeft 4545 inwoners .
In de klassieke tijd stond de stad bekend onder de 
naam Stenasen in de Middeleeuwen was het een 
Slavische nederzetting met de naam Prosek. De 
huidige naam is ontstaan onder de Turkse 
overheersing, en betekent "De IJzeren Poort". Prosek 
werd in de Middeleeuwen gebruikt als fort, vanwege 
zijn strategische positie.

Gevgelija

7  - Afstand langs route: 902.1  km

Afbeelding 21: Gevgelija (Bron: Raso mk)
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Gevgelija  is een stad met 15.685  inwoners in het 
zuidoosten van Noord-Macedonië aan de oevers van 
de Vardar. De stad ligt aan de directe grens met 
Griekenland bij het plaatsje Eidomeni.
In het Turks staat Gevgelija bekend als Gevgeli, in het 
Grieks: Gevgelí , als Gevgeli  in het Bulgaars en 
Đevđelija  in het Servisch. Gevgelija wordt ook het 
Macedonische Las Vegas genoemd, vanwege de grote 
aantallen casino's in de stad.

Polykastro

7  - Afstand langs route: 926.3  km

Afbeelding 22: Polykastro (Bron: Julo)

Polykastro  is een plaats en voormalige gemeente in 
Kilkis in de provincie Centraal-Macedonië in 
Griekenland. Sinds 2011 maakt de plaats deel uit van 
de gemeente Paionia.

Ampelokipoi-Menemeni

8  - Afstand langs route: 988.44  km

Afbeelding 23: Ampelokipoi-Menemeni (Bron: 
Pitichinaccio)

Ampelokipoi-Menemeni   is sedert 2011 een 
fusiegemeente  in de Griekse bestuurlijke regio  

Centraal-Macedonië.

Europees Bureau voor wederopbouw

8  - Afstand langs route: 995.13  km

Het Europees Bureau voor wederopbouw is een 
agentschap van de Europese Unie, opgericht in 2000. 
Het hoofdkwartier is in Thessaloniki  en er zijn 
operationele centra in Belgrado, Pristina, Podgorica 
en Skopje.
Het bureau beheert de belangrijkste EU-programma's 
voor steun  aan de wederopbouw van de 
Balkanlanden die door de oorlogen in de jaren 
negentig zijn getroffen.

Witte Toren

8  - Afstand langs route: 1000.96  km

Afbeelding 24: Witte Toren (Bron: I, Ωριγένης)

De Witte Toren  is een monument en museum aan de 
waterkant van de Griekse stad Thessaloniki. Het is 
één van de bekendste bezienswaardigheden van de 
stad en wordt vaak als symbool voor de stad gebruikt.
De toren werd in de 15e eeuw gebouwd door de 
Ottomanen als verdedigingstoren in de haven. Later 
werd het een gevangenis en een plek waar 
massaexecuties werden uitgevoerd. Nadat de 
Grieken de stad in 1912 overnamen werd de toren 
witgekalkt.

Koninkrijk Thessaloniki

8  - Afstand langs route: 1002.17  km
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Afbeelding 25: Koninkrijk Thessaloniki (Bron: Кардам)

Het koninkrijk Thessaloniki  was een 
kruisvaardersstaat die werd gesticht na de inname 
van Constantinopel door de Vierde Kruistocht in 
1204. Het bestond echter pas twintig jaar toen het in 
1224 door het despotaat Epirus werd ingenomen.
Nadat Constantinopel in 1204 in handen was gevallen 
van de kruisvaarders, werd al meteen door zowel de 
kruisvaarders als de Byzantijnen aangenomen dat 
Bonifatius I van Monferrato tot keizer benoemd zou 
worden. De Venetianen waren echter tegen deze 
keuze omdat zij vonden dat Bonifatius een te sterke 
band had met de Byzantijnen, mede doordat een van 
zijn broers al eerder was gehuwd met een Byzantijnse 
prinses. De Venetianen wilden een keizer die ze 
konden vertrouwen en beïnvloeden, en op hun 
aandringen werd Boudewijn IX van Vlaanderen 
verkozen tot keizer van het Latijnse Keizerrijk.

Kerk van Acheiropoiètos

8  - Afstand langs route: 1002.19  km

Afbeelding 26: Kerk van Acheiropoiètos (Bron: 
Explorer1940)

De Kerk van Acheiropoiètos  is een kerk in de Griekse 
stad Thessaloniki. Gebouwd in het midden van de 
4de eeuw na Christus, het is de best bewaard 
gebleven vroegchristelijke basiliek in Griekenland. De 
naam  komt van een icoon van de Maagd Maria, 

aanbeden tot ten minste de 15de eeuw, waarover 
werd aangenomen dat zij gecreëerd zou zijn door een 
wonder, zonder tussenkomst van de menselijke hand.

Hagios Demetrios

8  - Afstand langs route: 1003.46  km

Afbeelding 27: Hagios Demetrios (Bron: I, Ωριγένης)

De Hagios Demetrioskerk  is een vroegchristelijke 
kerk die stamt uit de 5de eeuw.  Ze ligt in het 
noorden van Griekenland in de stad Thessaloniki.
Deze kerk werk gewijd aan de martelaar van de stad: 
de Heilige Demetrios. De legende vertelt dat deze 
man stierf in een verwarmingsinstallatie van de 
openbare badplaats. Op deze badplaats zou volgens 
de legende deze kerk zijn gebouwd.

Praktische informatie

Meer praktische informatie

Universiteit van Niš

5  - Afstand langs route: 357.91  km

Afbeelding 28: Universiteit van Niš (Bron: © Plamen 
Agov • studiolemontree.com)
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De Universiteit van Niš   Универзитет у Нишу, 
getranslitereerd Univerzitet u Nišu) is een universiteit 
in de Servische stad Niš. De universiteit is opgericht in 
1965 en heeft anno 2013 ruim 2000 medewerkers en 
30.000 studenten. Er zijn 13 faculteiten op het gebied 
van kunst, natuurwetenschappen, techniek, en 
rechten.
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Mortsel-Gotenborg-Oslo-Tronheim-Bergen

Lengte: 2693.53  km

Stijging: 7809  m

Moeilijkheidsgraad: 9/10

Routebeschrijving

F i e t s :  
Mortsel_Biesbosch_Kopenhagen_Gotenborg_Oslo
Trein: Oslo-Tronheim
Fiets: Trondheim_Maloy (boot: Floro-Bergen)

Bezienswaardigheden

Domein Schoonselhof

1  - Afstand langs route: 5.2  km

Afbeelding 1: Domein Schoonselhof (Bron: Visit 
Antwerpen/Matthias Van Milders)

Afbeelding 2: Domein Schoonselhof (Bron: Visit 
Antwerpen/Matthias Van Milders)

Het is al vaak gezegd, maar het is ook gewoon zo: het 
Schoonselhof is het Père Lachaise van Antwerpen. 

Afbeelding 3: Domein Schoonselhof (Bron: Visit 
Antwerpen/Matthias Van Milders)

Afbeelding 4: Domein Schoonselhof (Bron: Visit 
Antwerpen/Matthias Van Milders)

Net als de nóg beroemdere begraafplaats in Parijs, 
kan het Schoonselhof uitpakken met monumentale 
graven, veel groen en de laatste rustplaats van heel 
wat beroemdheden. Dat alles vind je terug op een 
enorme site van maar liefst 84 hectare.
Het Schoonselhof is een oud kasteeldomein, het 
kasteel kan je er nog altijd terugvinden. Sinds 1921 is 
dit een openbare begraafplaats, met onder meer 
militaire en joodse perken. Julien Schoenaerts, La 
Esterella, Herman De Coninck, Hendrik Conscience, 
Peter Benoit en andere grootheden rusten hier.

Sint-Annatunnel

1  - Afstand langs route: 6.2  km
Fietsen door de Sint-Annatunnel is een belevenis op 
zich. Neem eerst de lift, of de authentieke houten 
roltrappen, naar beneden. Fiets dan door de tunnel, 
uiteraard met respect voor andere gebruikers. Dit 
bouwwerk dateert uit 1933 en de meeste delen zijn 
nog origineel, van de waarschuwingsborden tot de 
hekken. Aan de andere kant van de Schelde loont het 



Afbeelding 5: Sint-Annatunnel (Bron: VisitAntwerpen/
Igor Daems)
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de moeite om even tot het water te fietsen en te 
genieten van de skyline van Antwerpen. Wie herkent 
de meeste gebouwen?

Onze-Lieve-Vrouwe-Kathedraal

1  - Afstand langs route: 6.62  km

Afbeelding 6: Onze-Lieve-Vrouwe-Kathedraal (Bron: 
Visit Antwerpen/Matthias Van Milders)

Afbeelding 7: Onze-Lieve-Vrouwe-Kathedraal (Bron: 
Visit Antwerpen)

Afbeelding 8: Onze-Lieve-Vrouwe-Kathedraal (Bron: 
Visit Antwerpen)

Afbeelding 9: Onze-Lieve-Vrouwe-Kathedraal (Bron: 
Visit Antwerpen/Sigrid Spinnox)

Na 169 jaar bouwen (1352-1521) verrees de 
kathedraal met zijn 123 meter hoogte boven 
Antwerpen. Het is het grootste gotische bouwwerk 
van de Nederlanden. De kathedraal is een enorme 
schatkamer met verschillende kunstwerken van 
onder andere Rubens. Na twintig jaar restauratie 
schittert de zevenbeukige kerk opnieuw in al haar 
architectonische pracht. Blikvangers zijn zeker 
Rubens’ 'Kruisoprichting' en 'Kruisafneming'. Een 
bezoek aan Antwerpen zonder de kathedraal te zien, 
is ondenkbaar.
De plek
Hou na het bezoek aan de kathedraal zeker halt bij 
bistro de Plek, dat onlangs een interior design award 
won. Voor de Plek werd de voormalige Sint-Janskapel 
achter de sacristie omgebouwd tot een gezellige 
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ontmoetingsruimte voor bewoners, toeristen, 
kerkgangers. Je kan er terecht voor een drankje en 
een hapje. Bierliefhebber? Proef dan zeker het 
katherdraalbier, verkrijgbaar in blond en donker.

Sint-Carolus Borromeuskerk

1  - Afstand langs route: 6.7  km

Afbeelding 10: Sint-Carolus Borromeuskerk (Bron: 
Visit Antwerpen/Matthias Van Milders)

Afbeelding 11: Sint-Carolus Borromeuskerk (Bron: 
Visit Antwerpen/Sigrid Spinnox)

Afbeelding 12: Sint-Carolus Borromeuskerk (Bron: 
Visit Antwerpen)

Dé Rubenskerk bij uitstek. De schilder had een 
belangrijk aandeel in de versiering van de gevel en de 
bekroning van de toren. De jezuïeten bouwden deze 

typische barokkerk tussen 1615 en 1621. De jezuïeten 
bouwden deze typische barokkerk tussen 1615 en 
1621. De apsis van het hoofdaltaar, de Mariakapel en 
de vele beeldhouwwerken en houtsnijwerken zijn nog 
getuigen van de vroegere pracht en praal.
Blikvanger
is het oorspronkelijke, nog steeds functionerende 
mechanisme boven het hoofdaltaar waardoor de 
schilderijen kunnen worden verwisseld: een 
indrukwekkend schouwspel!

"De Ruitersmolen" Beekbergen

2  - Afstand langs route: 265.42  km

Afbeelding 13: "De Ruitersmolen" Beekbergen

De Ruitersmolen is een watermolen op de 
Beekbergse beek in Beekbergen in de Nederlandse 
gemeente Apeldoorn.In 1606 stichtte Marten Orges 
de voorganger van de huidige molen. Dit was een 
papiermolen. Later werd ook op de andere oever een 
papiermolen gebouwd. Beide molens stonden 
bekend als de Ruitersmolens. In de 19e eeuw hadden 
de molens verschillende eigenaars. De eigenaar van 
de eerste molen, D. Boks, liet hem in 1843 verbouwen 
tot korenmolen met twee raderen. De papiermolen 
brandde in 1864 af.In 1954 kwam de Ruitersmolen tot 
stilstand. Hij raakte langzaam in verval, totdat de 
Stichtingen Hoogeland en Hullenoord de molen van 
de gemeente kochten en het tot restauratie kwam. In 
1985 was de restauratie voltooid.Op de eerste 
verdieping van de molen worden demonstraties 
papierscheppen verzorgd, terwijl op de begane grond 
op vrijwillige basis graan wordt gemalen. Er zijn twee 
koppels stenen aanwezig. De Ruitsersmolen is 
regelmatig geopend voor bezichtiging.De molen heeft 
de status gemeentelijk monument.
Meer informatie!
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Lebuïnuskerk

2  - Afstand langs route: 286.94  km

Afbeelding 14: Lebuïnuskerk (Bron: Sallands Bureau 
voor toerisme)

De Grote of Lebuïnuskerk, Grote Kerkhof (1040-1650). 
Romaanse kerk met crypte en wand- en 
gewelfschilderingen. Open: ma t/m za 11-17 (ovb). 
0570-612548,
www.lebuinuskerk.nl
Toren van de Grote Kerk
00
95  220 treden omhoog voor een prachtig uitzicht over 
Deventer en de IJssel. Te beklimmen op individuele 
basis van eind juni tot half september; ma. t/m za. 
13.00-17.00 uur, toegang via de Grote Kerk. 
Beklimming in groepsverband is het gehele jaar 
mogelijk o.l.v. een VVV gids.
00
95  Informatie en boekingen: VVV Deventer
afd. Groepsarrangementen

Deventer

2  - Afstand langs route: 287.95  km
De nederzetting Deventer is gesticht op een 
rivierduin aan de IJssel. Een rivierduin ontstaat als 
rivierzand door verstuiving een heuvel vormt.
De IJssel heeft in de loop der eeuwen een grote rol 
gespeeld voor de stad. Niet alleen handel kon 
makkelijker plaatsvinden door deze waterweg, maar 
de tol die de schepen moesten betalen om langs 
Deventer te varen leverde de stad veel geld op.
Tussen 1000 en 1500 werd Deventer een bloeiende 
handelsplaats, die deel uitmaakte van het 

Afbeelding 15: Deventer

Hanzeverbond. De Hanze was een 
samenwerkingsverband van handelaren en steden 
die door samenwerking probeerden hun handel te 
beschermen en uit te breiden.
Naast handelsplaats was Deventer ook havenstad. 
Grote schepen konden aan de kade aanleggen.

Lourdes Grot

2  - Afstand langs route: 312.98  km

Afbeelding 16: Lourdes Grot (Bron: Sallands Bureau 
voor toerisme)

In Luttenberg staat een replica van de grot bij de 
Franse plaats Lourdes. De bouw van de grot in 
Luttenberg is
te danken aan pastoor Petrus Butzelaar. Deze 
pastoor besloot, toen Paus Pius X begin deze eeuw de 
Sacramentsdag als katholieke feestdag afschafte, met 
een processie door het dorp deze traditie in ere te 
houden. Om de processie meer luister bij te zetten 
werd in 1915 langs het pad de Lourdesgrot gebouwd. 
De grotwand werd opgetrokken uit gaas, steen en 
cement, met een nis voor het Mariabeeld met 
rozenkrans. Tot 1962 vonden de processies in 
Luttenberg plaats met aan het eind van de 
processietocht als letterlijk en figuurlijk hoogtepunt 
de Lourdesgrot!
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Samtgemeinde Beverstedt

3  - Afstand langs route: 593.3  km

Afbeelding 17: Samtgemeinde Beverstedt (Bron: Rp.)

De Samtgemeinde Beverstedt was een 
samtgemeinde in de Duitse deelstaat Nedersaksen. 
De gemeente was onderdeel van het Landkreis 
Cuxhaven. Per 1 november 2011 werden de 
deelnemende gemeenten allemaal opgeheven en 
gingen op in de nieuwe gemeente Beverstedt.
De samtgemeinde bestond uit de gemeenten Appeln, 
Beverstedt, Bokel, Frelsdorf, Heerstedt, Hollen, 
Lunestedt en Stubben. Beverstedt ligt ten oosten van 
Bremerhaven.

Glückstadt

4  - Afstand langs route: 671.57  km

Afbeelding 18: Glückstadt (Bron: Ra Boe / Wikipedia)

Glückstadt is een plaats in de Duitse deelstaat 
Sleeswijk-Holstein, en maakt deel uit van het Kreis 
Steinburg.
Glückstadt telt 11.069 inwoners. De stad ligt aan de 
Elbe en heeft een veerverbinding met Wischhafen in 
Nedersaksen.
De stad werd in 1617 door koning Christian IV van 
Denemarken gesticht, op speciaal daartoe ingedijkt 

polderland. Het was eertijds hoofdstad van het 
Hertogdom Holstein.
De stad is in Noord-Duitsland zeer bekend door de 
'matjes'-productie .

Kopenhagen

5  - Afstand langs route: 1059.28  km

Afbeelding 19: Kopenhagen

Kopenhagen is gekend als één van de meest 
fietsvriendelijke steden in de wereld. Ze hebben er 
onder andere "conversation lanes" die geschieden 
zijn van "fast lanes" voor de fiets. Die conversation 
lanes zijn brede fietspaden waar je rustig met twee 
een praatje kan maken. En de iets meer sportieve en/
of snelle fietser scheurt gewoon voorbij via de "fast 
lane".

Fietsslangbrug

5  - Afstand langs route: 1060.38  km

In 2014 werd een nieuwe superfietsbrug hier in 
Kopenhagen geopend. De brug, gekend als "de slang" 
verbindt Island Hotel en Fisketorvet Mall. Het is ook 
een geweldige verbinding als je richting Islands 
Brygge, Ørestad, The Common en zelfs Amager Beach 
gaat.

De kleine zeemeermin

5  - Afstand langs route: 1063.06  km
De kleine zeemeermin  is een beroemd sprookje van 
de Deense schrijver Hans Christian Andersen, dat 



Afbeelding 20: De kleine zeemeermin (Bron: 
Sapcal22)
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voor het eerst is uitgegeven in 1836.
Het sprookje van de kleine zeemeermin begint met 
een beschrijving van de kleur, diepte en weidsheid 
van de zee. Daarin woont de meermin met haar 
vader de koning, haar oma en haar 4 oudere zussen. 
Op haar 15e mag zij, zoals alle meerminnen, naar de 
oppervlakte zwemmen en de wereld daarboven 
bekijken. De 5 zussen zijn geboren met 1 jaar tussen 
ieder, en in de kleinste zeemeermin groeit het 
verlangen om met haar zusters mee te kunnen naar 
de oppervlakte zodat ook zij de mensen en hun 
steden kan zien.

Dyrehaven

5  - Afstand langs route: 1079.02  km

Afbeelding 21: Dyrehaven (Bron: Thomas81)

Dyrehaven of Jægersborg Dyrehaven  is een park ten 
noorden van Kopenhagen in de gemeente Lyngby-
Taarbæk met een oppervlakte van circa 1.100 
hectare. Dyrehaven is ontstaan als omheinde 

jachtgrond voor het Deens Koningshuis. Midden in 
het park bevindt zich het Eremitageslottet.
Het park maakt sinds 2015 deel uit van UNESCO 
werelderfgoedlocatie het par force-jachtlandschap in 
Noord-Seeland en ontvangt zo'n 7,5 miljoen 
bezoekers per jaar.

ATP-toernooi van Båstad 2017

6  - Afstand langs route: 1181.15  km

Afbeelding 22: ATP-toernooi van Båstad 2017 (Bron: 
Wdwdbot)

Het ATP-toernooi van Båstad 2017  werd van 17 tot 
en met 23 juli gespeeld.
Er werd gespeeld op de gravelbanen van het Båstad 
Tennisstadion in de Zweedse plaats Båstad.

Kallbadhuset

7  - Afstand langs route: 1306.16  km

Afbeelding 23: Kallbadhuset

historisch badhuis
Het koude badhuis van
Varberg
staat op palen in de zee ( Kattegat ) aan de boulevard 
in Varberg . Hier kun je naakt zwemmen in aparte 
heren- en damesafdelingen, beide uitgerust met een
sauna
.
Sinds golfbrekers zijn gebouwd vanuit de 
noordwesthoek van het fort en Klöven, Getterön , 
bevindt het koude badhuis zich in het havengebied.
Het huidige koude badhuis is de derde die is 
gebouwd, twee eerder - de oudste van hen uit 1866 - 
verwend door de moeilijke stormen aan de westkust. 
Het huidige badhuis staat sinds 1903. Nadat het 
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exterieur in de jaren 90 in zijn oorspronkelijke staat 
was gerenoveerd , werd het koude badhuis in 1996 
opnieuw geopend .
Grenzend aan Kallbadhuset en Strandpromenaden is 
het kleine zandstrand dat "The Children's Beach" 
wordt genoemd.
Hier begint ook de strandboulevard van Varberg , die 
het
fort
rondrijdt en vervolgens de Fästningsterrassen 
passeert , en dan verder langs de stranden naar 
Apelviken . Toeristisch treintje
Kustpilen
running zomer dit traject heen en weer.

Orust

8  - Afstand langs route: 1478.56  km

Afbeelding 24: Orust

zeer mooie weg hiernaartoe vanuit stenungsund
Hier kun je rondwandelen in traditionele 
vissersgemeenschappen. Je kunt zwemmen in 
rotsachtige heuvels in glinsterende zeeën of in 
koelmeren.
Het landschap verschuift van bos en landbouwgrond 
naar vissersdorpjes en autovrije eilanden. Orust 
wordt historisch gekenmerkt door bootbouw, 
landbouw en visserij.
We hebben het hele jaar door een actief cultureel 
leven. In de zomer explodeert het met muziek-, 
theater- en kunstervaringen rond de gemeente en 
kun je vizieren, rock of jazz ervaren in een gezellig 
restaurant aan de kust.

Fiskebacksil

8  - Afstand langs route: 1483.89  km

Afbeelding 25: Fiskebacksil

Fiskebäckskil ligt op het eiland Skaftö. Dit prachtige 
plaatsje kent een lange en rijke visserijgeschiedenis 
en is bekend om de haringvangst. Tegenwoordig is 
het dorp een mooie mix tussen enerzijds de 
eenvoudige en pittoreske boothuizen aan het water 
en de grandeur van de prachtige landhuizen 
heuvelopwaarts. Hiertussen vind je een veelheid aan 
lieflijke wandelpaadjes en straatjes om lekker rond te 
struinen. Ga zwemmen bij het populaire strand 
Bökevik, eet een vers visje bij Brygghuset of bezoek 
het zomerhuis van wijlen kunstenaar Carl Wilhemson.

Operahuis

9  - Afstand langs route: 1752.93  km

Afbeelding 26: Operahuis (Bron: Hans A. Rosbach)

Het Operahuis  is een opera in en van Oslo. Dit 
gebouw werd in 2008 voltooid en is sindsdien de 
thuishaven van het Noors Nationaal Opera en Ballet .
Het gebouw is gelegen aan de Oslofjord in de wijk 
Bjørvika. Het is afgewerkt met Italiaans marmer en 
wit graniet en lijkt als een ijsberg uit het water op te 
duiken. Binnen werd vooral eikenhout gebruikt. Het is 
de grootste cultuurtempel die in Noorwegen werd 
gebouwd sinds de Nidaros-domkerk, die rond 1300 
werd voltooid.

Akershus

9  - Afstand langs route: 1753.1  km

Afbeelding 27: Akershus (Bron: User:jimg944)

Akershus  is een kasteel dat eind 13e eeuw gebouwd 
werd om Oslo, de hoofdstad van Noorwegen, te 
beschermen.
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De bouw van Akershus werden waarschijnlijk 
begonnen door koning Håkon V rondom 1290. 
Hiermee verving het Tønsberg als een van de twee 
belangrijkste kastelen in die tijd . Het kasteel werd 
gebouwd in reactie op eerdere aanvallen op Oslo 
door de Noorse edelman Graaf Alv Erlingsson van 
Sarpsborg.

Dom van Oslo

9  - Afstand langs route: 1753.6  km

Afbeelding 28: Dom van Oslo (Bron: Anne-Sophie 
Ofrim)

De Dom van Oslo  is de hoofdkerk van het 
Evangelisch-Lutherse bisdom Oslo van de Kerk van 
Noorwegen. Deze kerk, de derde hoofdkerk die in 
Oslo werd gebouwd, werd opgetrokken van 1694 tot 
1697.
De kerk werd van 1848 tot 1850 gerestaureerd naar 
plannen van de Duitse architect Alexis de 
Chateauneuf. Van 1933 tot 1951 werd een restauratie 
geleid door de Noor Arnstein Arneberg. De 
belangrijkste taken werden in 1950 afgewerkt vlak 
voor de feesten naar aanleiding van de 
negenhonderdste verjaardag van de stad. Van 2006 
tot 2010 werd de kerk opnieuw gerenoveerd. Deze 
renovatie werd geleid door architecte Marianne 
Gulliksen.

Trondheim

10  - Afstand langs route: 2146.34  km

Wist u dat Trondheim zijn probleem met steile 
hellingen oploste met de Trampe, een soort skilift 

voor fietsers. Deze werd reeds een eerste keer in 
Trondheim geïnstalleerd in 1993 en later vervangen 
in 2013 door een nieuwer, zogenaamd veiliger 
systeem genaamd de CycloCable. Diehards kunnen 
zeggen dat dit soort dingen niet nodig zijn, maar 41% 
van de gebruikers in Trondheim zeggen dat ze meer 
fietsen vanwege deze unieke lift.

Nidaros-domkerk

10  - Afstand langs route: 2148.01  km

Afbeelding 29: Nidaros-domkerk (Bron: Molde20)

De Nidaros-domkerk of Nidaros-kathedraal  wordt 
gezien als de belangrijkste kerk van Noorwegen, en 
staat in Trondheim . De domkerk is in 1152 geopend. 
Sinds de reformatie is het de kathedraal van de 
Lutherse bisschoppen van Trondheim of Nidaros.
De kroningen van Noorse koningen vonden plaats in 
deze kerk in de middeleeuwen en van 1818 tot 1906.

Vanylven

11  - Afstand langs route: 2571.89  km

Afbeelding 30: Vanylven (Bron: ThoWi)

Vanylven is een gemeente in de Noorse provincie 
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Møre og Romsdal. De gemeente telde 3203 inwoners 
in januari 2017.

Praktische informatie

Wegeigenschappen

Meir

1  - Afstand langs route: 6.84  km

Afbeelding 31: Meir (Bron: Visit Antwerpen/Matthias 
Van Milders)

In de wondermooie rococo-gebouwen op de Meir 
zitten de filialen van grote Europese winkelketens. 
Het maakt deze autovrije wandelboulevard dé 
hotspot voor iedere shopaholic.
Internationale winkelketens
De Meir is dé prestigieuze en drukke wandel- en 
winkelboulevard van Antwerpen. In de imposante 
gebouwen uit de 18e en 19e eeuw vind je heel wat 
grote internationale winkelketens terug. Breng zeker 
een bezoek aan Shopping Stadsfeestzaal, een 
exclusief winkelcentrum in een prachtig 
gerestaureerd decor.
Gezellige terrasjes
Wil je even ontsnappen aan de drukte? Dat kan 
halverwege de Meir op een gezellig terrasje aan de 
Wapper, het plein aan het historische Rubenshuis.

Norrebrogade

5  - Afstand langs route: 1059.41  km
Wist je dat het fietspad van Norrebrogade, een 
bekende en drukke winkelstraat in Kopenhagen, een 
pareltjes is voor de fietsers. De verkeerslichten zijn 
tijdens de spitsuren afgestemd op een fietssnelheid 
van 20 km / u. Zo iets als de "groene golf", maar dan 

Afbeelding 32: Norrebrogade (Bron: User:Heb on 
Wikimedia Commons)

voor fietsers. Bij het verspringen van het stoplicht 
krijgen de fietsers minimaal 4 seconden voorspong. 
Dat heeft als effect dat de fietsers eerst veilig weg 
kunnen en tevens als effect dat de automobilist zich 
afvraagt waarom hij/zij niet met de fiets is.

Fietslift

10  - Afstand langs route: 2145.53  km

Afbeelding 33: Fietslift (Bron: Atlas Obscura)

De Noorse stad Trondheim heeft een oplossing voor 
steile beklimmingen: een fietslift. De lift is uitgegroeid 
tot een toeristische trekpleister. Fietsers plaatsen hun 
voet op een schuin platform en worden zo omhoog 
geduwd met een snelheid van 5mph. Maximaal 5 
personen kunnen er tegelijk gebruiken van maken.
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Transport

Station Antwerpen-Centraal

1  - Afstand langs route: 7.49  km

Afbeelding 34: Station Antwerpen-Centraal (Bron: 
Visit Antwerpen/Matthias Van Milders)

Afbeelding 35: Station Antwerpen-Centraal (Bron: 
Visit Antwerpen/Matthias Van Milders)

Afbeelding 36: Station Antwerpen-Centraal (Bron: 
Visit Antwerpen/Matthias Van Milders)

Het Centraal Station van Antwerpen, door de 
Antwerpenaren ook wel de Middenstatie of 

Afbeelding 37: Station Antwerpen-Centraal (Bron: 
Visit Antwerpen/Matthias Van Milders)

Spoorwegkathedraal genoemd, werd in 1905 in 
gebruik genomen. Het gebouw bestaat uit een stalen 
perronoverkapping en een stenen stationsgebouw in 
eclectische stijl. In 2007 opende een tunnel onder het 
station waardoor Antwerpen-Centraal niet langer een 
eindstation is. Het Centraal Station werd al 
meermaals verkozen tot één van de mooiste stations 
ter wereld.
Indrukwekkende architectuur
Antwerpen-Centraal wordt door de Antwerpenaren 
ook wel de Middenstatie of de Spoorwegkathedraal 
genoemd. Dit grandioze staaltje architectuur aan het 
Astridplein bestaat uit een stalen perronoverkapping 
en een stenen stationsgebouw. De 
perronoverkapping werd ontworpen tussen 1895 en 
1899 door Clement van Bogaert. De overkapping is 43 
meter hoog, 186 meter lang en 66 meter breed. Het 
stenen stationsgebouw werd gebouwd tussen 1899 
en 1905 door Louis Delacenserie in eclectische stijl. 
Delacenserie liet zich onder meer inspireren door het 
Pantheon in Rome. Het hoogste punt (75 meter) is 
een grote koepel.
Beschermd monument
Het station werd op 11 augustus 1905 geopend. In 
1975 werd het een beschermd monument en vanaf 
1986 werd het grondig gerenoveerd. Tussen 2000 en 
2009 werd de spoorhal verdubbeld in capaciteit met 
onder meer perrons op twee ondergrondse niveaus. 
Vroeger moesten de treinen binnen rijden en weer 
buiten rijden. Nu kunnen ze doorrijden dankzij de 
spoorwegtunnel tussen het station en het noorden 
van de stad.
Mooiste ter wereld
Het station werd al meermaals verkozen tot één van 
de mooiste ter wereld, onder andere door 
Newsweek, Mashable en The Telegraph.
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Meer praktische informatie

Koe in de Kost

2  - Afstand langs route: 298.9  km

Afbeelding 38: Koe in de Kost

Niet zover van De Sallandse Heuvelrug heb je in 
Heeten de vakantieboerderij Koe in de Kost. Hier kan 
je overnachten in een unieke Grondulow, een huisje 
met een groen grasdak middenin het weiland tussen 
de koeien. Boer Frans en boerin Truus geven hun 
gasten een uitgebreide blik in het boerenleven. 
Versgelegde eitjes rapen voor het ontbijt, de koeien 
melken, de paarden verzorgen, het kan allemaal op 
deze boerderij. Nergens proef je meer van de 
gastvrijheid van het Sallandse platteland dan bij Koe 
in de Kost.

Lysekil Holma Golfklub

8  - Afstand langs route: 1511.21  km

Afbeelding 39: Lysekil Holma Golfklub

Golfhaftet club
De 18-holesbaan van Holma is een van de weinige 
golfbanen in Zweden die wordt bezaaid met rood 
zwenkgras over het hele speelveld en daarom een   
unieke golfomgeving creëert waarin u kunt verblijven. 
het is korte of lange slagen naar de greens. Onder de 
fairways en greens bevindt zich een zandmantel die 
water efficiënt afvoert en het oppervlak minder 
vervormt dan speeloppervlakken die niet aan deze 
voorwaarden voldoen en het spoor het grootste deel 
van het jaar kan worden afgespeeld.
De baan wordt gespeeld als par 73 en meet zo lang 
als 6351 meter waar het ontwerp van de holes de 
totale werkelijke spellengte als een uitdaging voor alle 
golfers beschouwt. De reden is dat de holes recht zijn 
en dat alleen een hole een "dogleg" is, waardoor het 
onmogelijk is om een   paar meter van de aangegeven 
lengte van de hole af te snijden.



RouteYou routegids: Mortsel-Gotenborg-Oslo-Tronheim-Bergen

15

Vind de route op RouteYou:

Bekijk op mobiel

&rrwhsj



midden amerika (Guatemala-Costa 
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midden amerika (Guatemala-Costa Rica)

Lengte: 1952.57  km

Stijging: 14165  m

Moeilijkheidsgraad: 10/10

Antigua (Guatemala)

San Jose (Costa Rica)

Routebeschrijving

Guatemala-Zuid (Antigua, Montericco)_Honduras_El 
Salvador_Nicaragua (Somotillo, Leon, Managua, 
Granada, Ometeppe)_Costa Rica
fietsreis ca. 2200 km (november-eind december)

Bezienswaardigheden

Masaya

1  - Afstand langs route: 950.65  km

Afbeelding 1: Masaya

De Masaya is de meest oostelijk gelegen vulkaan van 
een serie actieve vulkanen die samen de 11 kilometer 
brede Masaya-caldera vormen. In het 
precolumbiaanse tijdperk werd de vulkaan 
Popogatepe of "brandende berg" genoemd. De 
inwoners zagen de uitbarstingen als tekenen dat de 
goden onstemd waren en brachten regelmatig offers, 
waaronder menselijke offers. De Spaanse 
conquistadores noemden de vulkaan La Boca del 
Infierno ("mond van de hel"). Ze zochten naar goud in 

de krater.
De laatste uitbarsting van de vulkaan was in 1772. In 
2001 vond nog een explosie plaats in de krater, 
waarbij rotsstukken 500 meter de lucht in geslingerd 
werden.
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Fietsreis doorheen Oost en Zuid-Marokko (2200 km)

Lengte: 2110.37  km

Stijging: 7266  m

Moeilijkheidsgraad: 8/10

Routebeschrijving

Bezienswaardigheden

Iglesia de Santiago

1  - Afstand langs route: 1.96  km

La Iglesia se comenzó a construir en 1487, tras la 
toma de Málaga, siendo la más antigua de la ciudad, 
inaugurándose el 25 de julio de 1490. Fue construida 
sobre el solar de una antigua mezquita .
Cuando se comenzó a construir el templo, se produjo 
una simbiosis entre la arquitectura de los 
conquistadores así como de la población autóctona, 
dando como resultado una iglesia gótica-mudéjar , 
siendo la única conservada en la ciudad con estas 
características. Posteriormente fue reformada en el 
siglo XVIII, a cargo de Felipe Unzurrunzaga. En la 
reforma se cegó la puerta mudéjar y los artesanados 
se cubrieron con bóvedas acordes su tiempo. En el 
exterior se abrieron unas ventanas que permitieran 
la entrada de luz .  En esta Iglesia fue donde se 
bautizó Picasso .

Campamento de Fernando el Católico y la 
Basílica y Real Santuario de la Virgen de la 
Victoria

1  - Afstand langs route: 1.96  km

Afbeelding 1: Campamento de Fernando el Católico y 
la Basílica y Real Santuario de la Virgen de la Victoria

Convento de la Merced

1  - Afstand langs route: 1.96  km

Afbeelding 2: Convento de la Merced

Puerta de Granada

1  - Afstand langs route: 1.96  km

Afbeelding 3: Puerta de Granada

Iglesia del Sagrario

1  - Afstand langs route: 1.96  km

Iglesia del Sagrario

1  - Afstand langs route: 1.96  km

La Iglesia del Sagrario se constituye gracias a la bula 
del 12 de febrero de 1488.  Inicialmente se construyó 
en una esquina del patio de los naranjos , pero en el 
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siglo XVIII se derribó el edificio, puesto que se 
encontraba en mal estado, para construir uno nuevo 
incorporando la portada realizada para la Catedral . 
Esta portada se comenzó a construir en 1514,  la cual 
sería realizada en el estilo oficial de la Iglesia Católica 
aquella época, es decir, en estilo gótico isabelino. Su 
autor no se sabe con exactitud, pero se cree que 
puedo ser o Pedro López, maestro de la Catedral de 
Jaén, o el Obispo Fuente del Sauce. Fue iniciado por el 
obispo Diego Ramírez de Villaescusa de Haro y 
finalizado por obispo César Riario, cuyo escudo y 
sello se encuentran en la portada .

Campamento de Fernando el Católico y la 
Basílica y Real Santuario de la Virgen de la 
Victoria

1  - Afstand langs route: 1.96  km

Nos encontramos ante el Convento de Frailes 
Mínimos de Nuestra Señora de la Victoria. Este 
emplazamiento tiene gran importancia desde el 
punto de vista de la toma de Málaga por las tropas de 
los Reyes Católicos. Este lugar era conocido como la 
huerta de Acíbar  y es aquí donde se asentó el 
campamento de don Fernando y donde se construyó 
una ermita donde se veneraba una imagen de una 
Virgen, a quien se le atribuyó la conquista de Málaga, 
recibiendo la imagen la advocación de Virgen de la 
Victoria . El asedio tuvo lugar desde el 5 de Mayo al 
18 de Agosto de 1487 . El 15 de Agosto, don Fernando 
recibió la visita de los Frailes Mínimos con la 
intención de abrir el primer monasterio de la orden 
en España. Pero no fue hasta 1492, una vez tomada 
Granada, cuando consiguieron el permiso para 
fundarlo . Al año siguiente, se comenzó la 

construcción del primer edificio. Tras diversas 
vicisitudes, en 1693 se comenzó a construir el actual 
edificio por iniciativa de los Condes de Buenavista. 
Estos no escatimaron en gastos, estableciendo en el 
lugar más destacado la Virgen de la Victoria, la cual se 
encontraba en la capilla que don Fernando había 
construido. Lo más importante del conjunto es la 
torre-camarín, que es una pieza clave dentro del 
barroco hispano, no solo desde el punto de vista 
arquitectónico y decorativo, sino también por la 
compleja simbología .

Convento de la Merced

1  - Afstand langs route: 1.96  km

El antiguo convento de la Merced era uno de los 
conventos que se construyeron en la ciudad de 
Málaga en los tiempos de los Isabel y Fernando. Su 
origen se encuentra en la toma de la ciudad. Los 
Reyes se mostraron generosos con aquellos que 
habían colaborado en la conquista de esta plaza. 
Entre ellos se encontraba Alonso de Rivera, quien fue 
recompensado con un lugar entre el cerro de 
Gibralfaro y el de San Cristóbal, junto al camino que 
iba a Velez-Málaga. Allí había una ermita que le 
cambió la advocación de San Roque a Santa 
Veracruz . Al conocer Rivera que la Orden Mercedaria 
quería instalarse en la ciudad, cedió la ermita y sus 
posesiones a cambio de ser el comendador del 
convento, hecho que les concedieron en el Capítulo 
Provincial celebrado el 23 de mayo de 1499 en Sevilla. 
Al aceptar, la comunidad se trasladó al lugar. Pero 
debido a su cercanía a la costa y ante el peligro 
constante de los desembarcos de moros corsarios en 
el lugar, la comunidad solicitó un nuevo 
emplazamiento, el cual se les concedió próximo a la 
Puerta de Granada. Este nuevo emplazamiento fue 
concedido por la Reina Juana por la Real Provisión del 
12 de noviembre de 1507 .

Puerta de Granada

1  - Afstand langs route: 1.96  km

Nos encontramos ante una de las puertas de la 
Málaga musulmana. Esta puerta se denominó así 
debido a que en frente de ella se llevó a cabo la 
entrega de las llaves de la ciudad .  Fue en este lugar, 
donde los Reyes Católicos recibieron a los cautivos . 
En la liberación de los esclavos se produjo un 
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acontecimiento destacado, que fue el que narra 
Jerónimo Münzer: “Apareció también entre los otro 
cautivos un anciano de luengas barbas, que afirmó 
llevar cautivo cuarenta y ocho años. Al cual dijo la 
reina: ¿Qué hubieras pensado si al primer año de tu 
cautiverio se te hubiera dicho: todavía no ha nacido 
tu redentor? A lo cual respondió acongojado: Me 
hubiera muerto de pena”. Este hecho se encuentra 
narrado en el cuadro de José Moreno Carbonero, el 
cual se encuentra en el Museo de Málaga .

Santiago Church Malaga

1  - Afstand langs route: 1.96  km

Afbeelding 5: Santiago Church Malaga (Bron: Fetajo)

Museo Picasso

1  - Afstand langs route: 2.0  km

Afbeelding 6: Museo Picasso (Bron: Berthold Werner)

Het Museo Picasso is een museum in Málaga  
gevestigd in Palacio de Buenavista in de omgeving 
van het geboortehuis van Pablo Picasso gelegen in 
het centrum van de stad. Het heeft circa 200 werken, 
waaronder ook sculpturen en keramiek.

Het gebouw dateert uit de 16de eeuw en werd van 
1530 tot 1540 voor Diego de Cazalla gebouwd in de 
stijl van de renaissance en mudéjar. Tot de 19de 
eeuw diende het als familiepaleis.

Mezquita funeraria. Calle Agua.

1  - Afstand langs route: 2.01  km

Afbeelding 7: Mezquita funeraria. Calle Agua.

Mezquita funeraria. Calle Agua.

1  - Afstand langs route: 2.01  km

Hoy día se encuentra cerrada a la espera de su 
apertura. Cuando Fernando instaló su campamento, 
delante había un gran cementerio. Se trata del 
cementerio de Yabal Faruh, el cual es el más grande 
tanto en espacio como por densidad descubierto de 
Al-Andalus. Este ocupaba todo el espacio 
comprendido desde las faldas del monte Gibralfaro 
hasta El Ejido. El uso del cementerio se extendió 
desde el siglo XI hasta el siglo XV . Dentro del 
aparcamiento encontramos dos joyas, como son dos 
mezquitas funerarias, las únicas que se conocen en 
España , un panteón y un oratorio fúnebre del siglo 
XII y XIII.

Puerta de Santa Ana

2  - Afstand langs route: 215.74  km

Melilla

2  - Afstand langs route: 217.18  km

Dit is Melilla nabij Melilla



Afbeelding 8: Puerta de Santa Ana (Bron: 
MONUMENTA)
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Melilla

2  - Afstand langs route: 217.18  km

Dit is de regio Melilla in Spanje

Melilla

2  - Afstand langs route: 217.2  km

Dit is de regio Melilla in Melilla

General Polavieja

2  - Afstand langs route: 222.07  km

Afbeelding 9: General Polavieja (Bron: MONUMENTA)

Nador

2  - Afstand langs route: 237.04  km

Afbeelding 10: Nador

Haven
Ferry naar Europa

Al Aâroui

3  - Afstand langs route: 257.24  km

Afbeelding 11: Al Aâroui (Bron: Arouit)

Al Aâroui  is een Riffijnse stad in het noordoosten van 
Marokko. De naam van de stad wordt ook wel 
geschreven als Al Aaroui, aárwi, al-Arwī, al-ʿArwī.
De stad telt 36.021 inwoners  en staat in verbinding 
met de 2+2 autoweg richting Nador. Al Aâroui heeft 
een internationale luchthaven en kent veel industriële 
ondernemingen.

Source Bleu de Meski

4  - Afstand langs route: 797.17  km
Deze bron, ongeveer 1 km van de hoofdweg af, is in 
feite een kleine rivier die voor een deel ondergronds 
stroomt. Het blauwe bronwater stroomt uit een grot 



Afbeelding 12: Source Bleu de Meski
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aan de voet van een rotswand in een bassin dat is 
aangelegd door het vreemdelingenlegioen en vormt 
een natuurlijk zwembad voor de camping in het 
palmenbos.  Boven op de rots heb je een mooi 
uitzicht op de oase en de vervallen Ksar van Meski die 
in de 19e eeuw deels is verwoest.

Merzouga

5  - Afstand langs route: 910.49  km

Dorp aan de rand van de Erg Chebbi zandduinen

Merzouga

5  - Afstand langs route: 928.26  km

Afbeelding 13: Merzouga

Dorp aan de rand van de Erg Chebbi zandduinen

Erg Chebbi zandduinen

5  - Afstand langs route: 949.91  km
Erg Chebbi zandduinen
Nieuwjaarsfeest in de zandduinen met diner, muziek 
en feest.

Afbeelding 14: Erg Chebbi zandduinen

Todra kloof

6  - Afstand langs route: 1212.72  km

Dit ravijn is van een indrukwekkende schoonheid, 
vooral het meest nauwe deel waar je opkijkt tegen 
steile honderden meters hoge rotswanden.

Tizi 'n Tazazert bergpas

7  - Afstand langs route: 1375.09  km

Afbeelding 15: Tizi 'n Tazazert bergpas

Ook in het Jbel Saghro gebergte kunnen we prima 
terecht voor spectaculaire 4x4 pistes. De track 
omhoog naar de top van Tizi 'n Tazzazert is er een die 
de moeite waard is. Na de top heb je prachtige 
uitzichten op grillige zwarte rotsen.

Praktische informatie
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Transport

Port of Melilla

2  - Afstand langs route: 215.53  km

Afbeelding 16: Port of Melilla (Bron: Flickr)

Meer praktische informatie

Hospital de San Lázaro

1  - Afstand langs route: 1.96  km

Afbeelding 17: Hospital de San Lázaro

Hospital de San Lázaro

1  - Afstand langs route: 1.96  km

Entre las fundaciones que los Reyes Católicos 
llevaron a cabo se encuentra el Hospital de San 
Lázaro por real cédula el 30 de septiembre de 1492 . 
Este hospital era el destinado para curar a los 

leprosos de la ciudad. El Hospital jugó gran 
importancia en la epidemia de peste de 1637, siendo 
el primer centro hospitalario de la ciudad en 
acogerlos . También es aquí donde comienza el Vía 
Crucis de la ciudad, el cual asciende hasta la Capilla 
del Calvario. Hoy en día solo se conserva la Iglesia, la 
cual es de estilo mudéjar. Lo más destacado de la 
Iglesia se encuentra en la cripta, cuyas pinturas nos 
ofrecen un conjunto único a nivel español por su 
temática, ubicación, naturaleza e iconografía .

Melilla/Marocco grens

2  - Afstand langs route: 218.53  km

De grens tussen Marcocco en Melilla, een enclave van 
Spanje op het Afrikaanse continent, is een van de 
meest beschermde grenzen ter wereld.
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Edinburgh_Hull_Zeebrugge_Mortsel

Lengte: 989.2  km

Stijging: 4886  m

Moeilijkheidsgraad: 9/10

Routebeschrijving

Edinburgh_Hull_Zeebrugge_Mortsel

Bezienswaardigheden

Edinburgh

1  - Afstand langs route: 7.08  km

Afbeelding 1: Edinburgh (Bron: Kim Traynor )

Wist je dat Edinburgh één van de topplaatsen was en 
is van de medische wereld. In 1789, het jaar dat de 
Franse Revolutie startte, schreef 40% van de 
collegestudenten in de stad zich in om geneeskunde 
te studeren.

Craigmillar Castle

1  - Afstand langs route: 13.06  km
Craigmillar Castle is een ruïne van een middeleeuwse 
kasteel in Edinburgh, Schotland. Het ligt op 4,8 km 
ten zuiden-oosten van het centrum van de stad, op 
een lage heuvel in het zuiden van de moderne 
voorstad van Craigmillar. De eerste fase begon in de 
late 14de eeuw door de familie Preston, feodale 
baronnen van Craigmillar, en uitgebreid door middel 
van de 15e en 16e eeuw. In 1660 werd het kasteel 
verkocht aan Sir John Gilmour, Lord President van het 
Court of Session, die verdere wijzigingen gemaakt. De 

Afbeelding 2: Craigmillar Castle (Bron: Flickr - Stuart 
Yeates)

Gilmours verliet Craigmillar in de 18e eeuw, en het 
kasteel raakte in verval. Het is nu in de zorg van 
Historic Scotland. Craigmillar Castle is vooral bekend 
om zijn samenwerking met Mary, Queen of Scots. Na 
ziekte na de geboorte van haar zoon, de toekomstige 
James VI, Mary aangekomen bij Craigmillar op 20 
november 1566 te revalideren. Voordat ze vertrokken 
op 7 december 1566, een pact bekend als de 
"Craigmillar Bond" werd gemaakt, met of zonder haar 
medeweten, te ontdoen van haar man Henry Stuart, 
Lord Darnley.

Smailholm Tower

2  - Afstand langs route: 83.58  km

Afbeelding 3: Smailholm Tower (Bron: Walter Baxter)

Smailholm Tower is een 15e-eeuwse woontoren 
gelegen 10 km ten westen van Kelso in de regio 
Scottish Borders . De familie Pringle bouwde de toren 
en had deze in bezit tot deze in 1645 overging in 
handen van de familie Scott of Harden. In het begin 
van de achttiende eeuw werd de toren verlaten, 
totdat Walter Scott er in 1773 zijn intrek nam.
In de vijftiende eeuw bouwde de familie Pringle 
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Smailholm Tower op Lady Hill in de parochie 
Smailholm. De precieze datum van de bouw is 
onbekend, maar vermoedelijk halverwege de 
vijftiende eeuw. In 1459 bezat George Pringle de 
toren al, toen Robert Pringle of Wrangholm hem 
opvolgde als landheer. Ook de simpele vorm van de 
woontoren en het schietgat, met een ronde opening 
aan de onderzijde om een musket door te kunnen 
steken, boven de ingang, wijzen erop dat de toren 
gebouwd is halverwege de vijftiende eeuw. De toren 
zou zelfs voor 1455 gebouwd kunnen zijn, aangezien 
de toren qua bouwstijl erg lijkt op Newark Castle  , de 
residentie van de familie Black Douglas. De familie 
Pringle waren schildknapen geweest voor de graven 
van Black Douglas voordat koning Jacobus II van 
Schotland hen vernietigde. In de haard van de hal 
bevindt zich een decoratief motief dat lijkt op een 
hart, wellicht verwijzende naar het wapen van de 
Black Douglasses. Als dat inderdaad zo is, zal de toren 
niet na 1455 gebouwd zijn.

Kasteel van Alnwick

3  - Afstand langs route: 162.26  km

Afbeelding 4: Kasteel van Alnwick

Misschien komt het kasteel van Alnwick je wel bekend 
voor als je het zal zien. En dat heeft waarschijnlijk te 
maken met het feit dat je ook de Harry Potter films 
gezien hebt. Deze plek werd namelijk gebruikt in 
enkele scenes van de film.

Tuin van Alnwick 

3  - Afstand langs route: 162.88  km
De tuin van Alnwick werd heraangelegd door twee 
Belgische landschapsarchitecten: Jacques & Peter 
Wirtz. Het was het meest ambitieuse 
landschapsproject in de UK na WO II, met een totale 
kost van £42 milljoen.

Afbeelding 5: Tuin van Alnwick 

Morpeth

4  - Afstand langs route: 197.71  km

Afbeelding 6: Morpeth (Bron: Flickr)

Morpeth is een civil parish in het Engelse graafschap 
Northumberland. Het is de hoofdstad van het 
graafschap. Morpeth telt 14.000 inwoners.

Gateshead Millennium Bridge

5  - Afstand langs route: 231.41  km

Afbeelding 7: Gateshead Millennium Bridge
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Als winnaar van de 2002 Riba Stirling Prize is de 
Gateshead Millennium Bridge een unieke kruising op 
de rivier voor zowel voetgangers als fietsers. De brug 
is een nieuwe mijlpaal voor Gateshead en de Tyne. 
Een rivier die beroemd is om zijn historische bruggen. 
De Millennium Bridge verbindt Newcastle's bloeiende 
noordbank met de kades van Gateshead, het nieuwe 
kunst- en cultuur kwartier aan het zuiden.

The Sage Gateshead 

5  - Afstand langs route: 232.13  km

Afbeelding 8: The Sage Gateshead 

Het door Norman Foster ontworpen muziekcentrum 
“The Sage” is een opvallend van gebogen glas en 
roestvrij staal gemaakt gebouw. Het gebouw staat 
voor het nieuwe elan van Newcastle en is beroemd 
om zijn fantastische akoestiek. 

Het theater is gehuisvest in een uniek gebouw dat 
door de inwoners van Newcastle door zijn bijzondere 
vorm liefkozend "de slak" wordt genoemd en biedt 
een breed scala aan amusement op wereldniveau. 
Binnen tref je een prachtige concertzaal aan met 
1.700 zitplaatsen.

Tyne Bridge

5  - Afstand langs route: 232.43  km
De Tyne Bridge  is een stalen boogbrug over de rivier 
de Tyne, gelegen in Newcastle upon Tyne in 
Engeland. Koning George V opende de brug in 1928.
Op deze plaats hebben vanaf de Romeinse 
overheersing diverse bruggen gestaan. De totale 
lengte van deze brug bedraagt 389 meter.

Afbeelding 9: Tyne Bridge (Bron: Jakeov)

Durham Castle

6  - Afstand langs route: 284.44  km

Afbeelding 10: Durham Castle (Bron: Jungpionier)

Durham Castle is een Normandisch kasteel in de stad 
Durham in County Durham, Engeland. Het staat op 
de top van een heuvel bij de rivier de Wear op het 
schiereiland van Durham, tegenover Durham 
Cathedral.
Kasteel en kathedraal van Durham werden in 1986 
door UNESCO op de Werelderfgoedlijst geplaatst.
Het kasteel werd in de 11e eeuw gebouwd om de 
bisschop van Durham te beschermen tegen 
aanvallen. Het heeft een grote hal, gebouwd door 
bisschop Antony Bek in de vroege 14e eeuw. Het was 
de grootste hal in Engeland totdat bisschop Richard 
Fox hem aan het einde van de 15e eeuw inkortte. 
Maar hij is nog 14 meter hoog en 30 meter lang.

Yarm

7  - Afstand langs route: 331.91  km
Yarm is een civil parish in het bestuurlijke gebied 



Afbeelding 11: Yarm (Bron: Lee Bunce)

RouteYou routegids: Edinburgh_Hull_Zeebrugge_Mortsel

7

Stockton-on-Tees, in het  ceremoniële graafschap 
County Durham. De plaats telt 8384 inwoners.

Abdij van Rievaulx

8  - Afstand langs route: 374.37  km

Wist je dat tijdens de advent in de abdij van Rievaulx 
het dieet van de monniken nog strenger was dan 
normaal, omdat het verboden was eieren, dierlijk vet, 
melk en voedingsmiddelen gemaakt van melk te 
gebruiken. Deze beperking werd opgeheven aan het 
begin van Kerstmis, maar tot het midden van de 14e 
eeuw was hun dieet nog steeds strikt vegetarisch. Het 
is mogelijk dat het dieet van de monniken werd 
verlevendigd door 'pittances' - geschenken gemaakt 
door weldoeners van extra gerechten met eten en 
drinken. In de 15e eeuw werd vlees echter twee keer 
per week gegeten en het is zeer waarschijnlijk dat het 
op eerste kerstdag in de abdij van Rievaulx werd 
gegeten. Uit gegevens van andere cisterciënzer 
kloosters in Engeland en rond Europa blijkt dat 
rundvlees en ander vlees werd gegeten met Kerst.

York

9  - Afstand langs route: 424.0  km

Afbeelding 12: York (Bron: DACP)

York is een unitary authority met de officiële titel van 
city, en het is een district in het noorden van 
Engeland met North Yorkshire als ceremonieel 
graafschap.
De vestingstad ligt aan de samenvloeiing van de Ouse 
en de Foss. Vooral de Ouse treedt regelmatig buiten 
haar oevers, waardoor de stad gedeeltelijk onder 
water komt te staan.

Jorvik Viking Centre

9  - Afstand langs route: 424.14  km

Afbeelding 13: Jorvik Viking Centre (Bron: 
CambridgeBayWeather)

Het Jorvik Viking Centre is een in 1984 opgericht 
archeologisch museum in het centrum van de stad 
York in Engeland. Jórvík is de Oudnoordse naam van 
York.
Het centrale thema is de geschiedenis en het leven 
van de Vikingen, waarbij er diverse kinderactiviteiten 
aanwezig zijn. Tevens is er een 'tijdmachine', wat 
inhoudt dat de bezoekers in een wagentje door het 
oude Jórvík rijden. Er staan poppen die bewegen en 
dingen zeggen, en er is een soort gids die de 
bezoekers in het dorp rondleidt. Er is keuze uit 
verschillende talen, maar niet het Nederlands. Alle 
dingen die in het dorp te vinden zijn, zijn op vondsten 
gebaseerd.

Kathedraal van York

9  - Afstand langs route: 425.74  km
De York Minster is een middeleeuwse gotische 
kathedraal in de Engelse stad York. Het is de tweede 
grootste gotische kathedraal van Noord-Europa, na 
de Dom van Keulen. De kerk is de zetel van de 
aartsbisschop van York. De kerk is in het bijzonder 
beroemd om haar gebrandschilderde vensters en 



Afbeelding 14: Kathedraal van York (Bron: Coventry 
glazier John Thornton)
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wordt beschouwd als de belangrijkste kerk in het 
noordelijk aartsbisdom van de Anglicaanse Kerk.
Op de locatie waar thans de kathedraal staat, was 
rond 306 het noordelijk hoofdkwartier van het 
Romeinse leger. Dit fort was gebouwd onder een 
exacte hoek van 45 graden in vergelijking tot het 
huidige bouwwerk. De huidige kathedraal is gebouwd 
op de oost-westlijn, terwijl de Romeinen de richting 
van de wegen aanhielden. In het jaar 306 werd de 
nieuwe Romeinse keizer Constantijn onthaald door 
de troepen in York; hij was de eerste keizer die het 
christendom als officieel toegestane religie uitriep. 
Helaas is er over de Romeins-christelijke 
gemeenschap in York weinig meer bekend dan dat er 
in 314 al een bisschop van York was. Er wordt van 
uitgegaan dat het christendom in deze regio destijds 
al aanwezig was.

Cleethorpes

10  - Afstand langs route: 538.54  km

Afbeelding 15: Cleethorpes (Bron: Jpacarter at English 
Wikipedia)

Cleethorpes is een plaats in het bestuurlijke gebied 
North East Lincolnshire, in het Engelse graafschap 
Lincolnshire. De plaats telt 34.907 inwoners.

Reepham

11  - Afstand langs route: 654.61  km

Afbeelding 16: Reepham (Bron: John Salmon)

Reepham is een civil parish in het bestuurlijke gebied 
Broadland, in het Engelse graafschap Norfolk met 
1207 inwoners.

Norwich

12  - Afstand langs route: 674.1  km

Afbeelding 17: Norwich (Bron: Pierre Terre)

Norwich   is een district  met de officiële titel van city, 
in het shire-graafschap  Norfolk en telde 141.000 
inwoners in 2018. De oppervlakte bedraagt 39 km².
Van de bevolking is 16,8% ouder dan 65 jaar. De 
werkloosheid bedraagt 4,1% van de 
beroepsbevolking .
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Sotterley

13  - Afstand langs route: 706.75  km

Afbeelding 18: Sotterley (Bron: Charles Matthews)

Sotterley is een civil parish in het bestuurlijke gebied 
East Suffolk, in het Engelse graafschap Suffolk.

Frostenden

13  - Afstand langs route: 709.96  km

Afbeelding 19: Frostenden (Bron: Adrian S Pye)

Frostenden is een civil parish in het bestuurlijke 
gebied Waveney, in het Engelse graafschap Suffolk. In 
2001 telde het dorp 197 inwoners. Frostenden heeft 8 
vermeldingen op de Britse monumentenlijst. 
Daaronder bevinden zich de middeleeuwse 
dorpskerk, het landhuis 'Frostenden Hall' uit de 
zeventiende eeuw en 'The Hermitage', een woonhuis 
waarvan de oudste delen uit de veertiende eeuw 
stammen.

Strand van Zeebrugge

14  - Afstand langs route: 872.45  km

Afbeelding 20: Strand van Zeebrugge

Een eindeloos breed strand, een dijk op mensenmaat 
en een trein die je pal naast dat strand dropt. Dit 
moet wel Zeebrugge zijn, officieel het grootste strand 
van de Kust en de enige badplaats waar je overal 
gratis kan parkeren. Bruggelingen beschouwen dit 
graag als hun eigen privéstrand en dus zijn ze 
bijzonder karig met informatie naar de buitenwereld. 
Alleen echt goede vrienden krijgen te horen hoe 
heerlijk het hier het hele jaar door toeven is. Die 
Brugse loyauteit maakt van Zeebrugge een 
uitzonderlijk joviale plek waar iedereen iedereen lijkt 
te kennen. Je komt hier dan ook om te genieten van 
een strand dat er nog steeds uitziet zoals elk strand 
hoort te zijn, puur en zuiver. Een zee van ruimte waar 
elk zijn eigen plek vindt.
Zon, Zee, … Zorgeloos, een toegankelijk strand voor 
iedereen:
Van 1 juli tot 2 september kunnen strandgangers met 
allerhande mobiliteitsproblemen van 10.30u tot 
18.30u terecht in het nieuw Badengebouw. Een 
strandrolstoel en tiralo (aangepaste rolstoel om in 
het water te gaan) zijn er gratis ter beschikking en er 
is een toegankelijk toilet en douche. Opgeleide 
assistenten begeleiden iedereen die dat wenst tot op 
het strand.
Info: Dienst Welzijn: tel. 050 32 77 96
Extra informatie:
-Kindvriendelijk
-Toegankelijk voor mindervaliden
-Geschikt voor jongeren tussen de 12 en 16 jaar
Contactgegevens:
- Strand Zeebrugge

Lissewege: Torenbezoek O.-L.-Vrouw-
Bezoekingskerk

14  - Afstand langs route: 873.93  km
De indrukwekkende bakstenen 13de-eeuwse kerk 
werd in vroeggotische stijl opgetrokken. Het 
merkwaardige interieur telt een miraculeus 



Afbeelding 21: Lissewege: Torenbezoek O.-L.-Vrouw-
Bezoekingskerk
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Mariabeeld (1625) en een opvallende orgelkast, 
doksaal en predikstoel (1652). Een echte trekpleister 
is de monumentale kerktoren die een uniek 
polderpanorama garandeert.

Openingsuren:

- Kerk: 10.00u tot 17.00u, tijdens de zomer van 9.00u 
tot 20.00u | gratis

- Toren: 15 juni tot 15 september, dagelijks van 
14.00u tot 17.00u | Prijs: volwassenen: ? 1,00; 
kinderen - 12 jaar: ? 0,50; steeds toegankelijk voor 
groepen vanaf 10 personen

Info: T +32 50 54 54 72, +32 50 54 58 99, +32 499 14 
19 57

www.lissewege.be

Erfgoedwandeling Zeebrugge

14  - Afstand langs route: 873.93  km
Zeebrugge, door het Boudewijnkanaal met de 
historische moederstad Brugge verbonden, is een 
toekomstgerichte haven- en badstad. Wereldhaven, 
familiale badplaats én 'hoofdstad van de vis'; dat is 
Zeebrugge in een notendop. Deze wandeling belicht 
vooral Zeebrugges unieke plaats in de Vlaamse 
visserijgeschiedenis en het wedervaren van de haven 
tijdens de Eerste Wereldoorlog. 

Vertrekpunt: Oude Vissershaven

Afbeelding 22: Erfgoedwandeling Zeebrugge

Prijs: ? 2,00 per stuk 
te verkrijgen bij Toerisme Zeebrugge, Seafront, 
Westtoer en de andere diensten van toerisme aan de 
kust | Erfgoedbox (10 kust- + 9 provinciale 
erfgoedwandelroutes): ? 25,00 | te verkrijgen bij 
Westtoer.

Extra informatie:
-Educatief programma
-Kindvriendelijk
toegangsprijs: 2/2 euro

Boerenhof

14  - Afstand langs route: 878.26  km

Afbeelding 23: Boerenhof

't Boerenhof, aan het Stationsplein van Heist, moet je 
niet alleen aan de buitenkant bekijken. Het 
geklasseerde monument doet dienst als restaurant. 
Er is ook een kinderboerderij en speeltuin. Het 
jaaranker aan de buitenkant geeft aan dat de schuur 
uit 1737 stamt.
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Sincfala, Museum van de Zwinstreek vzw

14  - Afstand langs route: 878.83  km

Afbeelding 24: Sincfala, Museum van de Zwinstreek 
vzw (Bron: Willy Schlobach)

Niemand kan maar een beeld vormen van de 
Lippenslaan bij het schilderij "De Zeeweg" van Willy 
Schlobach uit 1883. En toch zette deze kunstenaar 
zijn schildersezel op de plaats waar nu de 
Lippenslaan looptt. Hier had je toen de ongerepte 
duinen van het vissersdorpje “Knocke”. Goed tien jaar 
na het schilderen van "De Zeeweg" zou deze plek 
worden omgedoopt tot de Lippenslaan. Uitgerekend 
deze weg zou de ontsluiting van Knokke in gang 
zetten. Het was immers de familie Lippens die de 
poldergronden verkocht had waarmee een 
bouwconsortium aan de slag kon gaan. Goed 100 jaar 
later zou de zanderige weg van Schlobach het 
schoppen tot prijzige straat in het Monopoly-spel, 
maar dan als Lippenslaan. Willy Schlobach heeft "De 
Zeeweg" in 1883 in openlucht geschilderd, 
vermoedelijk ongeveer ter hoogte van de kruising 
tussen de huidige Lippenslaan en de Elisabethlaan. 
Hij schilderde weg van de zee. In de verte is het oude 
Knokke te zien met de molen Vandamme en de toren 
van de Heilige Margaretakerk. Van deze veertiende 
eeuwse kerk blijft enkel de 23 meter hoge toren over. 
De molen Vandamme zou goed tien jaar na het 
schilderen een zware storm niet overleven. Schlobach 
zou trouwens nog een tijd verblijven in het 
bakkershuis aan het kerkje, waar ook het 
kunstenaarspension "Le Cygne" lag.

Het Godshuis

15  - Afstand langs route: 904.63  km
Het Godshuis - Hampshire Classic is een verrassend 
en luxueus 4-sterrenhotel. Onze 32 kamers zijn 
voorzien van authentieke elementen zoals dikke 

Afbeelding 25: Het Godshuis

kloostermuren en plafonds met houten balken, 
uitgerust en gecombineerd met de meest eigentijdse 
design. Minibar, koffie- en theefaciliteiten, badkamer 
met bad/douche, badjassen en pantoffels, kluis en 
gratis draadloos Internet in alle kamers zorgen ervoor 
dat uw verblijf nog aangenamer wordt. In onze 
brasserie ‘Antonia’, onder de prachtige gewelven, 
kunt u genieten van een uitgebreid ontbijt, een 
culinaire avond of een romantisch diner bij kaarslicht, 
een heerlijke brunch op zondag of, waarom niet, een 
voortreffelijke cocktail op ons buitenterras. Vanaf 
eind 2009 wellnesscenter met sauna en hamam.

Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaartkerk

15  - Afstand langs route: 918.58  km

Afbeelding 26: Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaartkerk 
(Bron: Wizpr.guide)

De Onze-Lieve-Vrouw-Hemelvaarkerk in Bassevelde is 
de blikvanger van het dorp. De parochie wordt voor 
het eerst vermeld na het bezoek van de bisschop van 
Doornik, Walter van Marvis, begin 13de eeuw. In 1264 
kwam de parochie onder het gezag van de bisschop 
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van Doornik te staan. De oudste delen van de kerk 
dateren ook uit deze tijd, waaronder de achtzijdige 
vieringstoren, het transept met traptorentje en de 
kern van het schip.
Door de eeuwen heen hebben er verbouwingen 
plaatsgevonden waardoor de kerk nu grotendeels 
18de-eeuws is. In 1846 is de kerk zelfs gedeeltelijk 
uitgebreid hetgeen duidelijk te zien is aan de 
maquettes in de kerk. De schade na de 
wereldoorlogen is hersteld door architect
Bressers. Recent zijn er restauraties aan het dak en 
de toren uitgevoerd en verdere restauratiewerken 
aan het schip en het interieur staan nog gepland.
De driebeukige kerk is opgetrokken in vroege 
baksteen gotiek. Vroeger was er sprake van spitsboog 
vensters in het schip, maar deze zijn later vervangen 
door barokke vensters. Het interieur is overwegend 
18de-eeuws met gemarmerde zuilen, maar veel van 
het meubilair dateert
van de 19de eeuw, zoals de altaren, de preekstoel en 
de communiebank.

Mietje Stroel

15  - Afstand langs route: 933.52  km

Afbeelding 27: Mietje Stroel

Mietje Stroel is de naam van een beeldje dat zich 
bevindt aan de Grote Markt 1 te Zelzate.

Het beeldje stelt een "vrouwtje pis" voor en is aldus 
de vrouwelijke tegenhangster van Manneken Pis 
ofwel, volgens de officiële lezing: het meisje dat 
plaste waar het haar paste. Daarbij werd het verhaal 
verzonnen dat ze op de vuilstort te vondeling was 
gelegd en door een smokkelaar werd opgevoed. Ter 

ere van Mietje werd ook de Garde van Mietje Stroel 
opgericht,

In 1976 werd te Brussel het officiële verlovingsfeest 
gehouden tussen Mietje Stroel en Manneken Pis.

Aan Mietje Stroel werd een klein museum gewijd, 
waarin zich allerlei kostuumpjes, prentjes, 
geschenkjes en natuurlijk ook pispotjes bevinden, die 
verband houden met het beeldje

De Moervaart

15  - Afstand langs route: 939.61  km

Afbeelding 28: De Moervaart

De Moervaart (vroeger de Moere genaamd) werd 
oorspronkelijk in de Middeleeuwen (rond 1300) 
gegraven door de abdij van Boudelo, aanvankelijk om 
de afwatering van de Moervaartdepressie te 
verbeteren. Om de moeilijk bevaarbare Zuidlede te 
vermijden voor het transport van turf, dat in dit 
gebied gewonnen werd, is ze in de 15e eeuw 
eveneens bevaarbaar gemaakt. Door de aanleg van 
het kanaal Gent-Terneuzen in 1825 werd de 
verbinding verbroken met de natuurlijke bovenlopen: 
de Poekebeek (die ontspringt in Tielt) en Oude of 
Hoge Kale, die ontsprong te Sint-Joris, Beernem.

Fort 4

16  - Afstand langs route: 989.0  km
Fort 4 heeft een beperkte oorlogsinzet gekend. Op 8 
oktober 1914 werden de forten 3, 4 en 5 beschoten 
met zware artillerie. Hierbij werd een voltreffer 
geplaatst op een batterij op het terreplein van het 
fort. Het garnizoen verliet daarop het fort, waarna 
Britten de verdediging overnamen. Beschieting en 
uitschakeling van de forten Walem en Sint-Katelijne-



Afbeelding 29: Fort 4 (Bron: Pascal Brackman)
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Waver maakte de Vesting Antwerpen 
onverdedigbaar. Fort 4 werd verlaten in de nacht van 
8 op 9 oktober 1914. In 1924 werd besloten de 
militaire inzet van het fort te beëindigen. Tot dan toe 
deed het wel dienst als kazerne. In de Tweede 
Wereldoorlog werd het door de Duitsers gebruikt als 
opslagplaats voor munitie en vliegtuigbommen. Het 
fort is enkele malen getroffen door vliegtuigbommen 
en twee keer door een V-bom na de bevrijding van 
Antwerpen. Na 1945 heeft het fort nog lange tijd als 
opslagplaats gediend voor onder andere het 99e 
Bataljon Logistiek. Daarom bleef het uitzonderlijk 
goed bewaard.
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Vind de route op RouteYou:
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Bangkok_Cambodja: Siem Reap(Angor Watt)-Phnom 
Penh-Pakse(Laos)

Lengte: 2152.82  km

Stijging: 2137  m

Moeilijkheidsgraad: 7/10

Routebeschrijving

Thailand (Bangkok)-Cambodja-Zuid-Laos(Pakse)

Bezienswaardigheden

Wat Pak Khlong Bang Khanak

1  - Afstand langs route: 69.05  km

Afbeelding 1: Wat Pak Khlong Bang Khanak (Bron: 
Ayutthaya Kayaking Experience)

Lum Mueang

2  - Afstand langs route: 123.32  km

Afbeelding 2: Lum Mueang (Bron: Ayutthaya Historical 
Research)

Royal Handwriting Archaeological Site

2  - Afstand langs route: 123.47  km

Afbeelding 3: Royal Handwriting Archaeological Site 
(Bron: Ayutthaya Historical Research)

Afbeelding 4: Royal Handwriting Archaeological Site 
(Bron: Ayutthaya Historical Research)

Phan Hin

2  - Afstand langs route: 123.76  km

Afbeelding 5: Phan Hin (Bron: Ayutthaya Historical 
Research)

Afbeelding 6: Phan Hin (Bron: Ayutthaya Historical 
Research)
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Afbeelding 7: Phan Hin (Bron: Ayutthaya Historical 
Research)

Prasat Ban Mai Thai Jaroen

3  - Afstand langs route: 192.29  km

Afbeelding 8: Prasat Ban Mai Thai Jaroen (Bron: 
Panoramio)

Prasat Nong Nan Khun

3  - Afstand langs route: 192.29  km

Afbeelding 9: Prasat Nong Nan Khun (Bron: 
Panoramio)

Prasat Nong Ta Si

3  - Afstand langs route: 192.29  km

Afbeelding 10: Prasat Nong Ta Si (Bron: Panoramio)

Prasat Khao Lon

4  - Afstand langs route: 322.47  km

Afbeelding 11: Prasat Khao Lon (Bron: Ayutthaya 
Biking Adventure)

Prasat Nong Hong

5  - Afstand langs route: 352.06  km

Afbeelding 12: Prasat Nong Hong (Bron: Wikipedia)
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Kuti Ruesi Ban Khok Meuang

6  - Afstand langs route: 388.74  km

Afbeelding 13: Kuti Ruesi Ban Khok Meuang (Bron: 
Ayutthaya Biking Adventure)

Prasat Mueang Tam

6  - Afstand langs route: 391.8  km

Afbeelding 14: Prasat Mueang Tam (Bron: Ayutthaya 
Biking Adventure)

Mueang Tam Baray

6  - Afstand langs route: 392.38  km

Prasat Ban Bu 

6  - Afstand langs route: 395.93  km

Afbeelding 15: Mueang Tam Baray (Bron: Ayutthaya 
Biking Adventure)

Afbeelding 16: Prasat Ban Bu  (Bron: Ayutthaya Biking 
Adventure)

Kuti Ruesi Ban Nong Bua Lai

6  - Afstand langs route: 396.82  km

Afbeelding 17: Kuti Ruesi Ban Nong Bua Lai (Bron: 
Ayutthaya Biking Adventure)

Prasat Phanom Rung

6  - Afstand langs route: 399.15  km
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Afbeelding 18: Prasat Phanom Rung (Bron: Ayutthaya 
Biking Adventure)

Ban Khruat

7  - Afstand langs route: 422.7  km

Afbeelding 19: Ban Khruat (Bron: Ayutthaya Historical 
Research)

Prasat Thamo

7  - Afstand langs route: 426.07  km

Afbeelding 20: Prasat Thamo (Bron: Ayutthaya Biking 
Adventure)

Nai Jian Ancient Kiln

7  - Afstand langs route: 427.67  km

Afbeelding 21: Nai Jian Ancient Kiln (Bron: Ayutthaya 
Historical Research)

Sawai Ancient Kiln 

7  - Afstand langs route: 429.37  km

Afbeelding 22: Sawai Ancient Kiln  (Bron: Ayutthaya 
Biking Adventure)

Prasat Ta Muean

8  - Afstand langs route: 446.79  km

Afbeelding 23: Prasat Ta Muean (Bron: Ayutthaya 
Biking Adventure)
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Prasat Ta Muean Thom

8  - Afstand langs route: 446.93  km

Afbeelding 24: Prasat Ta Muean Thom (Bron: 
Ayutthaya Biking Adventure)

Prasat Ta Muean Tot

8  - Afstand langs route: 446.93  km

Afbeelding 25: Prasat Ta Muean Tot (Bron: Ayutthaya 
Biking Adventure)

Prasat Ban Phluang

9  - Afstand langs route: 497.28  km

Kap Choeng

10  - Afstand langs route: 520.87  km

Afbeelding 26: Prasat Ban Phluang (Bron: Ayutthaya 
Biking Adventure)

Afbeelding 27: Kap Choeng (Bron: Ayutthaya 
Historical Research)

Banteay Srei T

11  - Afstand langs route: 694.69  km

Banteay Srei T

Landmine Musem

11  - Afstand langs route: 701.44  km

Landmine Musem

Angkor Wat

12  - Afstand langs route: 749.32  km

Afbeelding 28: Angkor Wat (Bron: ScubaBeer (Flickr))



RouteYou routegids: Bangkok_Cambodja: Siem Reap(Angor Watt)-Phnom Penh-Pakse(Laos)

9

Cambodia

14  - Afstand langs route: 1593.68  km

Dit is het land Cambodia

Praktische informatie

Eet en drinkgelegenheid

Doctor Bicycle

1  - Afstand langs route: 58.45  km

Meer praktische informatie

YK Art House

13  - Afstand langs route: 1380.92  km

Afbeelding 29: YK Art House
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Merano(IT) - Donauworth(DE) - Via 
Claudia Augusta (deel 2) - 400 km

Deze route wordt jou aangeboden door 

Koen famcuypers
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Merano(IT) - Donauworth(DE) - Via Claudia Augusta 
(deel 2) - 400 km

Lengte: 409.06  km

Stijging: 4659  m

Moeilijkheidsgraad: 10/10

F. Petrarca-Straße - Via F. Petrarca, Merano, 
Italië

Goethestraße, Donauwörth, Duitsland

Routebeschrijving

doorgang door de Alpen (ca. 400 km) met de minste 
hoogtemeters (Reschenpass en Fernerpass)) - wel 
fiets met dikker banden (trekfiets of mountainbike-
type)

Bezienswaardigheden

Prad am Stilfserjoch

2  - Afstand langs route: 56.2  km

Prad am Stilfserjoch  is een gemeente in de Italiaanse 
provincie Zuid-Tirol  en telt 3241 inwoners . De 
oppervlakte bedraagt 51,4 km², de 
bevolkingsdichtheid is 63 inwoners per km².
Prad am Stilfserjoch grenst aan de volgende 
gemeenten: Glurns, Laas, Schluderns, Stilfs, Taufers 
im Münstertal.

Norbertshöhe

5  - Afstand langs route: 93.01  km

Afbeelding 1: Norbertshöhe (Bron: Uwe Dedering)

De Norbertshöhe of Norbertssattel is een 1461 m.ü.A. 
hoge bergpas in de Oostenrijkse deelstaat Tirol en 

vormt een verbinding tussen Nauders , dat reeds 
gelegen is tussen de passen Finstermünzpas en 
Reschenpas aan respectievelijk de noord- en 
zuidzijde, en het dorpje Martina  in het Engadin in de 
Zwitserse gemeente Tschlin. Over de Norberthöhe 
loopt de Martinsbrucker Straße .

Faggenbach

6  - Afstand langs route: 128.43  km

Afbeelding 2: Faggenbach (Bron: Christoph Praxmarer)

De Faggenbach, of ook wel kortweg Fagge genaamd, 
is een rechterzijrivier van de Inn. De rivier stroomt 
door het Kaunertal in de Oostenrijkse deelstaat Tirol. 
De rivier ontspringt nabij de 3518 meter hoge 
Weißseespitze in de Weißkam van de Ötztaler Alpen. 
Bij Prutz voegt de rivier zich bij de Inn. De rivier zorgt 
voor de afwatering van het smeltwater van onder 
andere de Gepatschferner. Aan de bovenloop van de 
rivier is het stuwmeer Gepatschspeicher aangelegd. 
Hier wordt water uit de Faggenbach via een 13,2 
kilometer waterleiding naar een krachtcentrale bij 
Prutz gepompt. Nog voor de Fagge dit stuwmeer 
bereikt, neemt de rivier het water op van de 
Schiltibach en de Riffler Bach, die op zijn beurt reeds 
het water van de Krummgampenbach heeft 
opgenomen. Even later volgt opname van de 
Ölgrubenbach in de Faggenbach. De Kaiserseebach 
en de Bliggbach monden uit in het Gepatschspeicher. 
Hierna volgen nog vele andere zijriviertjes tot bij de 
monding van de Faggenbach in de Inn.,

Sanna

7  - Afstand langs route: 141.5  km
De Sanna is een ongeveer acht kilometer lange 
linkerzijrivier van de Inn, in de Oostenrijkse deelstaat 
Tirol. De Sanna is een samenvloeiing van de Rosanna, 
die vanaf de Arlberg door het Stanzertal stroomt, en 



Afbeelding 3: Sanna (Bron: Christian Klingler, ASI-Tirol)
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de Trisanna, die vanuit de Silvretta door het 
Paznauntal stroomt. Deze twee rivieren vloeien ten 
zuidoosten van Landeck samen, waarna de Sanna bij 
Landeck uitmondt in de Inn.
De Sanna is een gletsjerrivier die een groot verval 
kent. De waterstand is sterk afhankelijk van het 
smeltwater vanuit de bergen in mei en juni. Ook 
langdurige regenval beïnvloedt de waterstand sterk. 
Vanwege de grote wisselingen in golven en 
waterstromen is de rivier geliefd bij rafters en 
kajakkers en de moeilijkheidsgraad is ook beduidend 
hoger dan die van de Inn. In 1996 werd het 
wereldkampioenschap kanovaren op de Sanna 
gehouden. Langs de Sanna liggen de drie plaatsen 
Landeck, Grins en Pians.

Oberinntal

8  - Afstand langs route: 164.14  km

Afbeelding 4: Oberinntal (Bron: Robert F. Tobler)

Het Oberinntal is een dal in de Oostenrijkse deelstaat 
Tirol. Het is het deel van het Inntal vanaf de 
Oostenrijks-Zwitserse grens ter hoogte van de 
Finstermünzpas tot aan de monding van de Melach in 
de Inn, enkele kilometers ten westen van Innsbruck. 
Het is daarmee de voortzetting van het Engadin in 
Zwitserland. Het gebied tussen de grens en Landeck 
wordt Oberes Gericht genoemd. Het Oberinntal 

behoort tot het Tiroler Oberland.
In vergelijking met het Unterinntal is het Oberinntal 
smaller en wordt op veel plekken door ravijnen 
gevormd, zoals vlak voor Landeck en bij Imst. Vanaf 
Silz is het dalbekken meer geprononceerd.

Imst

8  - Afstand langs route: 166.81  km

Afbeelding 5: Imst (Bron: I, Tubantia)

Imst ligt in het Oberinntal, daar waar de Gurglbach 
uitmondt in de Inn en wordt door de inwoners 
onderscheiden in Oberstadt en Unterstadt. Verder 
behoren ook de kernen Brennbichl, Gunglgrün, 
Sonnberg, Weinberg, Hoch-Imst en Teilweisen tot de 
gemeente Imst.
Reeds in de Romeinse tijd was Imst een belangrijk 
verkeersknooppunt, gelegen aan de Via Claudia 
Augusta. Ook heden ten dage is de stad goed 
bereikbaar voor de rest van Tirol, met snelle 
verbindingen naar de Fernpas, Flexenpas en de 
Arlbergpas. De pas Hahntenjoch geeft een verbinding 
tussen het Oberinntal met het Lechtal. Verder is Imst 
gelegen aan de Inntal Autobahn  en aan de 
Arlbergspoorlijn, met het treinstation Imst-Pitztal.

Nassereith

9  - Afstand langs route: 185.07  km
Nassereith ligt aan het einde van het Gurgltal, aan de 
belangrijke verkeersweg over de Fernpas naar Imst . 
Hier eindigt ook de oude zoutstraat over de 
Holzleitensattel en het Mieminger Plateau naar Telfs. 
De gemeente bestaat naast de gelijknamige 
hoofdkern uit de woonkernen Rossbach, Dormitz, 
See-Eck en Sankt Wendelin. Een in 1995 aangelegde 
rondweg heeft ertoe geleid dat het doorgaand 
verkeer niet langer het dorp hoeft te doorkruisen.



Afbeelding 6: Nassereith (Bron: Svickova)
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De eens zo belangrijke nijverheid is geslonken tot een 
klein aantal ambachtsbedrijven. Het toerisme is een 
belangrijke bron van inkomsten en een groot deel 
van de inwoners werkt in omliggende gemeenten. 
Nassereith staat bekend om zijn kerststalfiguren, die 
niet zoals gebruikelijk uit hout zijn gesneden, maar uit 
gebakken klei bestaan.

Burg Fernstein

9  - Afstand langs route: 186.69  km

Afbeelding 7: Burg Fernstein (Bron: Gliwi)

Burg Fernstein is een hoogteburcht, gelegen in 
Oostenrijk boven op de Fernpas in de gemeente 
Nassereith.
Burg Fernstein wordt voor het eerst vernoemd in 
1288. In de 15de eeuw gaf Sigismund van Oostenrijk 
opdracht tot uitbouw van het kasteel. Doorheen de 
geschiedenis heeft de burcht altijd gediend als een 
tolpost op weg van Duitsland naar Italië. Delen van 
het huidige kasteel zijn een ruïne geworden. Het 
hoofdgebouw dient vandaag als hotel.

Fernsteinsee

9  - Afstand langs route: 186.97  km

Afbeelding 8: Fernsteinsee (Bron: Braveheart)

Het meer is gelegen in de buurt van het hoogste punt 
van de Fernpass in de gemeente Nassereith. Het slot, 
Burg Fernstein is aan het meer gelegen. Door het 
heldere water wordt in het meer aan duiksport 
gedaan.

Biberwier

10  - Afstand langs route: 197.06  km

Afbeelding 9: Biberwier (Bron: Tiia Monto)

Biberwier ligt ten zuiden van Lermoos, tussen een 
berghelling en het berglawinelandschap van de 
Fernpas. De naam van de gemeente is afgeleid van 
het Duitse woord voor bevers, Biber, die tot rond 
1800 in dit gebied leefden.
In deze gemeente ontspringt de Loisach. Biberwier 
ligt op de rand van de Lermooser Moos, een vlakte 
die vroeger doorkruist werd door de Via Claudia 
Augusta.
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Bichlbach

11  - Afstand langs route: 209.66  km

Afbeelding 10: Bichlbach (Bron: Tubantia)

Bichlbach is een gemeente in het district Reutte in de 
Oostenrijkse deelstaat Tirol. Naast het gelijknamige 
kleine dorp bestaat de gemeente uit de dorpen Lähn 
en Wengle.
Vanuit de Allgäu kwamen de eerste bewoners zich in 
Bichlbach vestigen. In 1300 werd het dorp voor het 
eerst als Puechelpach vermeld, wat zoiets als door 
beuken ingesloten beek betekent. In Bichlbach werd 
net als in Biberwier mijnbouw bedreven, waarbij 
looderts en zinkcarbonaat werden gewonnen.

Highline179

12  - Afstand langs route: 221.15  km

Afbeelding 11: Highline179 (Bron: B.Zsolt)

In december 2014 was deze brug in Tirol de langste 
wandelbrug ter wereld. Ze is maar liefst 406 meter 
lang. De Highline179 is van het type 'Tibetan Style'. 
Dit soort bruggen worden veel in de Himalaya 
gebruikt. Je wandelt hier 114 meter boven de bodem 
van het dal in Reutte in het noorden van Oostenrijk. 

Het verbindt historisch belangrijke 
verdedigingsbouwwerken van de ruïne Ehrenberg en 
Fort Claudia. De voetgangersbrug is 1,2 meter breed 
en ook in de winter open van 08:00 uur tot 22:00 uur. 
De naam komt van de snelweg 179 die onder de brug 
doorloopt.

Reutte

12  - Afstand langs route: 224.22  km

Afbeelding 12: Reutte (Bron: Kauk0r)

Reutte is de belangrijkste gemeente in de Außerfern, 
in het gelijknamige district in de Oostenrijkse 
deelstaat Tirol. Reutte vormt een agglomeratie met 
Lechaschau, dat aan de andere zijde van de Lech 
gelegen is.
De marktgemeente heeft een belangrijke regiofunctie 
op het gebied van onderwijs en werkgelegenheid. 
Verreweg het grootste deel van de bevolking is 
werkzaam in de dienstverleningssector. Reutte is 
zowel voor zomer- als wintertoerisme een geliefd 
oord.
Ook de metaalverwerkende en textielindustrie spelen 
een belangrijke rol, evenals de opwekking van 
elektriciteit. Reutte is zowel vanuit Duitsland als 
Oostenrijk per trein te bereiken.

Klooster Sankt Mang

13  - Afstand langs route: 238.24  km
Het klooster is gesticht in de eerste helft van de 9e 
eeuw en behoorde tot het prinsbisdom Augsburg. De 
reden dat hier een klooster werd gesticht komt mede 
doordat kluizenaar Magnus van Füssen  hier woonde. 
Hij overleed op 6 september, maar zijn precieze 
geboortejaar is onbekend. Zijn lichaam werd 
ongeschonden gevonden hetgeen als bewijs werd 
gezien van zijn heiligheid. Rond het klooster Sankt 
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Rosenthalenglish at the English Wikipedia)
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Mang ontstond een nederzetting, die op zijn laatste in 
de 13e eeuw werd ommuurd. Tussen 1696 en 1726 
werd het klooster gebouwd in opdracht van abt 
Gerhard Oberleitner . Het ontwerp in barokstijl kwam 
van Johann Jakob Herkomer.
Op 11 december 1802, tijdens de secularisatie die 
volgde op de napoleontische oorlogen en de Vrede 
van Lunéville, werd het gebouw ingenomen door de 
prins van Oettingen-Wallerstein. Op 15 januari 1803 
ontbond hij de abdij en vroeg hun uiterlijk per 1 
maart van dat jaar te vertrekken. De inhoud van de 
bibliotheek ging naar nieuwe eigenaren met vlotten 
over de rivier de Lech. Het grootste gedeelte bevindt 
zich nu in de Universiteit Augsburg en een klein 
waardevol gedeelte in het bisschoppelijk archief van 
Augsburg. In 1837 werd het klooster gedoneerd aan 
de lokale parochie. In 1839 kocht kanselier Christoph 
Friedrich Freiherr von Ponickau de resterende 
gebouwen. In 1909 verwierf de stad het klooster en 
een aantal gebouwen. De noordelijke vleugel werd 
gebruikt als het stadhuis en de zuidvleugel werd 
ingericht als historisch museum.

Füssen

13  - Afstand langs route: 238.56  km
Füssen is een plaats in de Duitse deelstaat Beieren, 
gelegen in het Landkreis Ostallgäu aan de Lech 
tussen de Ammergauer en de Allgauer Alpen en ligt 
op 833 meter boven de zeespiegel. De stad telt 
15.425 inwoners. Füssen is mede bekend dankzij de 
zwavelbronnen van Bad Faulenbach. De stad is 
eindpunt van de beroemde Romantische Strasse.

Afbeelding 14: Füssen (Bron: Wolkenkratzer)

In het gebied om Füssen zijn sporen van 
nederzettingen uit het Paleolithicum gevonden. 
Voordat de Romeinen er in 15 v.Chr. kwamen, 
woonden er Keltische stammen. De Romeinen 
trokken het gebied bij de provincie Rethië, waar de 
Via Claudia Augusta doorheen liep. Op de huidige 
Schlossberg bouwden zij een castellum ter 
verdediging tegen aanvallen van de Alemannen die 
desondanks kort daarop het gebied innamen. De 
moderne stad is ontstaan uit een 8e-eeuws klooster 
van de heilige Magnus, in de volksmond St. Mang 
genoemd. Tegen het eind van de 12e eeuw kreeg 
Füssen stadsrechten en vanaf 1313 hoorde het bij het 
bisdom Augsburg. In 1802 kwam de stad toe aan 
Beieren; in 1921 werd de aangrenzende gemeente 
Faulenbach met Füssen verenigd.

Lechfeld

14  - Afstand langs route: 325.65  km

Afbeelding 15: Lechfeld (Bron: Flodur63)

Lechfeld, in het Nederlands Lechveld, is een 
natuurgebied in Beieren tussen de rivieren Lech en 
de linker zijrivier Wertach. Het gebied ontstond als 
afzettingsgebied van een ijsgletsjer uit de Alpen, van 
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het type sandr. Het ligt ten zuiden van Augsburg.

Sint-Petruskerk aan de Perlach

15  - Afstand langs route: 351.26  km

Afbeelding 16: Sint-Petruskerk aan de Perlach (Bron: 
Dark Avenger~commonswiki)

De Sint-Petrus aan de Perlach  of Perlacher Kerk is 
een katholieke romaanse kerk in het centrum van 
Augsburg, . De hallenkerk staat naast het stadhuis 
van Augsburg en is een belangrijke bestemming voor 
bedevaarten.
In 1067 werd bij een reeds bestaande Petruskerk een 
stift gebouwd, wanneer deze kerk werd opgericht is 
verder niet bekend. Nadat in het jaar 1182 deze 
voorganger tijdens een mis instortte, werd begonnen 
met de bouw van de huidige kerk. In het jaar 1248 
werd ten noorden van de kerk een aan de heilige 
Catharina gewijde kapel aangebouwd. De kapel kreeg 
vanaf 1273 tevens het patrocinium van de heilige 
Felicitas toegevoegd. Helaas werd deze kapel bij een 
bombardement op Augsburg in 1944 zo zwaar 
beschadigd, dat de herbouw in eenvoudige vorm 
plaatsvond. De toren van de kerk werd in 1526 
verhoogd. In de 17e en 18e eeuw vond barokkisering 
plaats, hetgeen vooral te zien is aan de ramen die 
meer licht binnenlaten.

Jakob Fugger de Rijke

15  - Afstand langs route: 351.79  km
Jakob Fugger de Rijke of Jakob Fugger de Jongere  was 
een lid van het Zwabische koopmans- en 
bankiersgeslacht Fugger. Hij was de belangrijkste 

Afbeelding 17: Jakob Fugger de Rijke (Bron: NobbiP)

financier van keizer Maximiliaan I en keizer Karel V en 
gold destijds als een van de rijkste en machtigste 
mannen van Europa.
Johann  Fugger , een wever uit Graben, was de 
stichter van de dynastie. Hij vestigde zich in 1367 in 
de rijksstad Augsburg en was actief in de 
textielhandel. Zijn zoon Jakob Fugger de Oudere  
breidde het familiebedrijf verder uit en verwierf zich 
een positie in de Augsburgse handelsgilde. Zijn zonen 
Ulrich  en Georg  wonnen een contract om de 
entourage van keizer Frederik III  van kleding te 
voorzien bij een staatsbezoek aan Bourgondië. Als 
beloning werden de broers geridderd en verkregen 
ze toestemming om als bankier te fungeren.

Abdij Sankt Ulrich und Afra

15  - Afstand langs route: 353.57  km

Afbeelding 18: Abdij Sankt Ulrich und Afra (Bron: 
Johann Andreas Pfeffel)

Sankt Ulrich und Afra was een binnen de muren van 
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de rijksstad Augsburg gelegen abdij binnen het 
Heilige Roomse Rijk
Omstreeks 304 werd de martelares Afra gedood en 
haar graf werd een bedevaartsplaats. Omstreeks 800 
was er bij het graf een klooster. Vermoedelijk was de 
bisschop van Augsburg tevens abt van het 
kanunnikensticht Sankt Afra.
In 1012 werd het sticht omgezet in een 
benedictijnerabdij, die ook vernoemd werd naar 
Ulrich, een heilig verklaarde bisschop van Augsburg.

Augsburger Puppenkiste

15  - Afstand langs route: 353.58  km

Afbeelding 19: Augsburger Puppenkiste (Bron: 
Immanuel Giel)

In 1943 werd een klein marionettentheater, de 
Puppenschrein, opgericht door de familie 
Oehmichen, vader Walter , moeder Rose , dochter 
Hannelore  en Ulla. De Puppenschrein was een klein 
podium, die in een deurkozijn kon worden 
opgebouwd. Deze werd in februari 1944 
gebombardeerd en volledig vernield. De figuren 
konden worden gered, omdat de vader ze 
gelukkigerwijs mee naar huis had genomen na een 
voorstelling in het Stadttheater Augsburg. De 
Puppenschrein werd een prooi van de vlammen.
Na het einde van de oorlog begon Walter Oehmichen 
met de planning voor een nieuw poppentheater. Met 
het voormalige Heilige Geest-ziekenhuis vond hij een 
ruimte, die kon dienen als permanente 
voorstellingslocatie. Aanvankelijk moest de locatie 
echter worden gedeeld met een statistisch bureau. 
Ondanks alle tegenslagen van de na-oorlogse periode 
lukte het de familie uiteindelijk om op 26 februari 
1948 hun marionettentheater onder de naam 
"Augsburger Puppenkiste" te heropenen met het stuk 
Der gestiefelte Kater. Als poppenspelers en sprekers 
werden jonge Augsburgse acteurs gecontracteerd, 

waaronder Manfred Jenning. Deze werd snel de 
huisauteur van de poppenkast en bevestigde in 1951 
met het jaarlijks wisselende oudejaarsavondcabaret 
voor volwassenen een traditie, die sindsdien 
behouden bleef. De eerste cabaretpremière werd 
gepresenteerd op 31 december 1950.

Landkreis Augsburg

15  - Afstand langs route: 365.36  km

Afbeelding 20: Landkreis Augsburg (Bron: 
Krumbacher)

Landkreis Augsburg is een Landkreis in de Duitse 
deelstaat Beieren. Het heeft een oppervlakte van 
1071,13 km² en een inwoneraantal van 240.874 . Het 
bestuur zetelt in de stad Augsburg, die zelf als 
kreisfreie Stadt geen deel uitmaakt van het Landkreis.
Het Landkreis is samengesteld uit 46 gemeenten, 
daarvan hebben er 6 de status van stad en 8 de 
status van Markt. Veel van de kleinere gemeenten 
laten hun bestuur via een Verwaltungsgemeinschaft 
uitvoeren door een grotere buurgemeente. Ten slotte 
is er één niet gemeentelijk ingedeeld gebied.

Wörnitz

16  - Afstand langs route: 400.03  km
Hij ontspringt in westelijk Beieren in Schillingsfürst, 
op de Frankenhöhe. Van daaruit vloeit de Wörnitz 
door de gemeenten Wörnitz, Dinkelsbühl en 
Wassertrüdingen, voordat hij bij Auhausen de 
Nördlinger Ries binnenstroomt. Dit vlakke land is een 
meteorietkrater van meer dan twintig kilometer 
doorsnede waar de rivier in zuidelijke richting door 
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stroomt. In Donauwörth mondt hij uit in de Donau.
De Wörnitz is bekend om zijn talrijke meanders en 
wordt daarom ook Schlangenfluss  genoemd. Wegens 
de goede waterkwaliteit en de aangename 
stroomsnelheid liggen aan de Wörnitz meerdere 
badplaatsen, onder andere in Wassertrüdingen en 
Oettingen in Bayern.

Donauwörth

16  - Afstand langs route: 400.7  km

Afbeelding 22: Donauwörth (Bron: Flodur63)

Donauwörth is een stad, een Große Kreisstadt, in 
Duitsland, in de deelstaat Beieren. Het is de 
Kreisstadt van het Landkreis Donau-Ries. 
Donauwörth ligt aan de Donau, de Wörnitz komt in 
Donauwörth in de Donau uit. Het centrum van 
Donauwörth is de Reichsstraße die naar beneden 
naar de Donau leidt, met veel grote Middeleeuwse en 
Renaissance koopmanshuizen. Donauwörth ligt aan 
de Romantische Straße, een bekende toeristische 
route door Beieren.
In het begin van de 17e eeuw vond er het 
Donauwörth-incident plaats, een reeks 
gebeurtenissen die leidde tot versterkte 
tegenstellingen tussen katholieken en protestanten in 
het Heilige Roomse Rijk en indirect tot het uitbreken 
van de Dertigjarige Oorlog.

Praktische informatie

Wegeigenschappen

Reschenpas

4  - Afstand langs route: 84.28  km

Afbeelding 23: Reschenpas (Bron: Sönke Kraft aka 
Arnulf zu Linden)

De Reschenpas  is een bergpas in de Rätische Alpen 
op de grens tussen Oostenrijk en Italië. De pas 
verbindt de Oostenrijkse deelstaat Tirol met de regio 
Vinschgau in Zuid-Tirol. De bergpas vormt tevens de 
scheiding tussen de Ötztaler Alpen en de 
Sesvennagroep.
De Reschenpas voert vlak bij het Zuid-Tiroler plaatsje 
Reschen  over de maximale hoogte van 1504 meter. 
Verder voert de bergpas langs de Oostenrijkse plaats 
Nauders en de Italiaanse plaatsen Graun, Langtaufers 
en St. Valentin auf der Haide.
De Reschenpas vormt na de nabijgelegen Brennerpas 
de laagste overgang over de hoofdkam van de Alpen. 
Het is ook de eerste pas lager dan 2000 meter ten 
oosten van de Grote Sint-Bernhardpas. De pas vormt 
de grens tussen oostelijke en de westelijke Rätische 
Alpen. Verder ligt de pas op de waterscheiding tussen 
de bekkens van de Inn in het noorden en dat van de 
Adige in het zuiden.

Fernpas

9  - Afstand langs route: 190.81  km
De Fernpas is een 1212 meter hoge bergpas in de 
Oostenrijkse deelstaat Tirol. De pas vormt een snelle 
verbinding tussen Imst in het Inndal en Reutte in het 
noorden van Tirol. Ook is via deze pas Garmisch-
Partenkirchen snel bereikbaar vanuit het westen van 
het Oberinntal.
De Fernpas is gelegen tussen de Lechtaler Alpen in 
het westen en het Miemingergebergte in het oosten. 



Afbeelding 24: Fernpas (Bron: Sönke Kraft aka Arnulf 
zu Linden)
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De Zugspitze bevindt zich 13,5 km ten noordoosten 
van de pas in het Wettersteingebergte. De pashoogte, 
die zich iets ten zuidwesten van Ehrwald bevindt, ligt 
tussen de Grubigstein , de Wannig  en de Loreakopf .
De pas ontstond ongeveer 4100 jaar geleden door 
een grote aardverschuiving, die de dalen tussen de 
bergen opvulde. De Fernpas voert over deze 
bergstorting, langs een aantal meren, waarvan het 
Blindmeer het grootste is. Over de Fernpas ligt de 
drukke Oostenrijkse B 179, die Reutte via de 
Lermooser Tunnel met Nassereith en Tarrenz dan wel 
Imst verbindt. De aansluitende wegen verbinden 
Garmisch-Partenkirchen , Mieming en Telfs met 
elkaar. Hierdoor is de pas een van de meest bereden 
passen in de oostelijke Alpen. Het maximale 
stijgingspercentage bedraagt 8%, het te overwinnen 
hoogteverschil 371 meter.

Overnachtingen

Vinschgerhof

1  - Afstand langs route: 34.92  km

Afbeelding 25: Vinschgerhof (Bron: Booking.com)

Residence Sankt Johann

2  - Afstand langs route: 56.17  km

Afbeelding 26: Residence Sankt Johann (Bron: 
Booking.com)

Transport

Tram van Augsburg

15  - Afstand langs route: 352.56  km

Afbeelding 27: Tram van Augsburg (Bron: Mauritsvink)

De tram van Augsburg  is een tramnetwerk dat de 
ruggengraat vormt van het openbaar vervoer in 
Augsburg, een stad in de federale staat van Beieren 
in Duitsland.
Het netwerk werd in gebruik gesteld in 1881 als 
paardentram die op een normaalspoor reed dat in 
1898 geëlektrificeerd werd. Sinds 2003 wordt het 
netwerk bediend door de Augsburger 
Verkehrgesellschaft .

Meer praktische informatie
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Spoorlijn Meran - Mals

3  - Afstand langs route: 66.95  km

Afbeelding 28: Spoorlijn Meran - Mals (Bron: 
Herbert_Ortner)

De spoorlijn tussen Meran  en Mals , ook wel 
Vinschgauspoorlijn  genoemd in Zuid-Tirol . Deze 
normaalspoorbaan is in 1906 door het dal van de 
Etsch  aangelegd en ontsloot zo de regio Vinschgau . 
Na een onderbreking van 15 jaar is de treindienst in 
2005 hervat.
De geschiedenis van de Vinscherbahn begint in de 
19e eeuw, toen Zuid-Tirol deel uitmaakte van 
Oostenrijk-Hongarije. De Vinschgau lag helemaal in 
het westen, tegen Zwitserland en Italië aan. Dit 
verklaart waarom de eerste initiatieven uit het 
buitenland kwamen. Uiteindelijk bleek telkens lokale 
betrokkenheid de voornaamste succesfactor te zijn.
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Rondrit Alabanie (Macedonie/Kosovo) - Boot 
Brindisi (IT) -Vlore (ALB) (Mei 2019)

Lengte: 1350.63  km

Stijging: 17519  m

Moeilijkheidsgraad: 9/10

Routebeschrijving

Rondrit : (ITALIE) Bari- Brindisi (Boot) -
Vlorë(ALBANIE) – Macedonië (Ohrid)- Kosovo 
(Gjakove)-Durres (ALBANIE)-Boot(Ancona)

Bezienswaardigheden

Castellana Grotte

1  - Afstand langs route: 44.31  km

Afbeelding 1: Castellana Grotte (Bron: Giandomobile 
di Wikipedia in italiano)

Castellana Grotte is een gemeente in de Italiaanse 
provincie Bari  en telt 18.643 inwoners . De 
oppervlakte bedraagt 67,9 km², de 
bevolkingsdichtheid is 275 inwoners per km².
Castellana Grotte telt ongeveer 6623 huishoudens. 
Het aantal inwoners steeg in de periode 1991-2001 
met 3,9% volgens cijfers uit de tienjaarlijkse 
volkstellingen van ISTAT.

Alberobello

2  - Afstand langs route: 60.95  km
De plaats ligt op de vruchtbare hoogvlakte ten zuiden 
van de stad Bari te midden van uitgestrekte 
olijfboomgaarden. De naam Alberobello is afgeleid 
van het Latijnse Sylva Arboris Belli, dat verwijst naar 
de uitstrekte eikenbossen die de plaats ooit 

Afbeelding 2: Alberobello (Bron: Livioandronico2013)

omgaven. Het centrum is gebouwd op twee heuvels: 
op de oostelijke ligt de nieuwe stad, op de westelijke 
de oude monumentale stad.
Alberobello is vooral bekend vanwege de vele trulli 
die er staan. Twee wijken bestaan vrijwel louter uit 
trulli: Rione Monti en Aia Piccola. Er zijn siamese trulli 
te vinden, een trullokerk en de Trullo Sovrano, de 
enige trullo die uit twee verdiepingen bestaat. Rione 
Monti, met zo'n 1000 trulli, is in 1910 tot nationaal 
monument uitgeroepen, in 1996 werden de trulli van 
Alberobello opgenomen in de lijst van 
werelderfgoederen van UNESCO.

Locorotondo

3  - Afstand langs route: 70.8  km

Afbeelding 3: Locorotondo (Bron: Livioandronico2013)

Locorotondo is een gemeente in de Italiaanse 
provincie Bari  en telt 14.027 inwoners . De 
oppervlakte bedraagt 47,5 km2, de 
bevolkingsdichtheid is 295 inwoners per km2.
Locorotondo telt ongeveer 5168 huishoudens. Het 
aantal inwoners steeg in de periode 1991-2001 met 
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3,8% volgens cijfers uit de tienjaarlijkse volkstellingen 
van ISTAT.

Ostuni

4  - Afstand langs route: 110.43  km

Afbeelding 4: Ostuni (Bron: Tango7174)

Ostuni is een Italiaanse stad in de regio Apulië, in de 
provincie Brindisi. De stad verheft zich op een heuvel 
op acht kilometer afstand van de Adriatische kust en 
is al vanaf grote afstand te zien. De bijnaam van de 
stad is Città Bianca vanwege de witte kleur van de 
stad. Op het hoogste punt van de stad staat de 
bruinkleurige kathedraal met zijn kleurige majolica 
koepel. Vanaf dit punt heeft men een grandioos 
uitzicht over het aflopende land en de helderblauwe 
Adriatische Zee
De stad wordt omgeven door enorme olijfplantages 
waar tussen de karakteristieke trulli staan met hun 
kegelvormige daken.

Brindisi

5  - Afstand langs route: 150.84  km
Brindisi is een havenstad in het zuidoosten van Italië, 
met ongeveer 90.000 inwoners, aan de Adriatische 
Zee. De stad is de hoofdstad van de provincie Brindisi 
in de regio Apulië, en ligt in wat wel de hak van de 
laars van Italië genoemd wordt.
Vanaf Brindisi bestaan regelmatige veerverbindingen 
met Igoemenitsa, Korfoe en Patras. De meeste 
reizigers die naar Brindisi gaan zijn dan ook op 
doorreis van of naar Griekenland. Er is een goede 
treinverbinding tussen Brindisi en andere steden in 

Afbeelding 5: Brindisi (Bron: AlMare)

Italië, zoals Bari, Rome en Bologna.

Flamurtaristadion

6  - Afstand langs route: 298.26  km

Afbeelding 6: Flamurtaristadion (Bron: Arianit)

Het Flamurtaristadion is een multifunctioneel stadion 
in Vlorë, een stad in Albanië. Het stadion wordt vooral 
gebruikt voor voetbalwedstrijden, de voetbalclub KS 
Flamurtari Vlorë maakt gebruik van dit stadion. Er is 
plaats voor 8.500 toeschouwers in het stadion en het 
werd geopend in 1961.
In het UEFA Cup seizoen 1987/88 werden enkele 
Europese wedstrijden in dit stadion gespeeld, 
waaronder een wedstrijd tegen FC Barcelona. Ook 
het nationale elftal van Albanië speelde wel eens in 
dit stadion.

Vlorë

6  - Afstand langs route: 299.97  km
Vlorë ]?; bepaalde vorm: Vlora; Grieks: Αυλώνας, 
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Avlonas; Italiaans: Valona; Turks: Avlona) is een stad  
in het zuidwesten van Albanië. De stad ligt zuidelijk 
van Fier en noordwestelijk van Sarandë aan de 
gelijknamige Golf van Vlorë, een inham van de 
zuidelijke Adriatische Zee. Met 105.000 inwoners  is 
Vlorë de zesde stad  van het land. Het is de hoofdstad 
van de gelijknamige prefectuur tegen de Griekse 
grens.
De haven van Vlorë is na de die van Durrës de 
grootste van het land; ze is vooral van belang als 
marinehaven.

Lukovë

7  - Afstand langs route: 398.74  km

Afbeelding 8: Lukovë (Bron: Teodor Alekseu)

Lukovë ]?; bepaalde vorm: Lukova; Grieks: Λούκοβο, 
Loukovo) is na de gemeentelijke herinrichting van 
2015 een deelgemeente  van de Albanese stad  
Himarë in de prefectuur Vlorë. Lukovë vormt het 
zuidelijke gedeelte van de Albanese Rivièra aan de 
Ionische Zee; de gemeente ligt tussen Himarë in het 
noordwesten, de enige stad van de Rivièra, en 
districtshoofdplaats Sarandë in het zuidoosten.
Lukovë wordt naast door Himarë, Sarandë en de 
Ionische Zee begrensd door de prefectuur Gjirokastër 
in het noorden en het district Delvinë, dat ook deel 
uitmaakt van de prefectuur Vlorë, in het oosten.

Butrint

8  - Afstand langs route: 456.87  km

Afbeelding 9: Butrint (Bron: Anastasia Tzigounaki)

Butrint  is een Oude Griekse stad en een 
archeologische vindplaats in het uiterste zuiden van 
Albanië, in Sarandë , aan de Ionische Zee. Het Griekse 
eiland Korfoe ligt vlak voor deze plaats en de 
Albanese havenplaats Sarandë ligt ongeveer 20 
kilometer noordelijk van deze plaats, van waaruit het 
relatief makkelijk te bereiken is. In de oudheid was 
het bekend als Βουθρωτόν  of Βουθρώτιος  in het 
Oud-Grieks en Buthrotum in het Latijn.
Oorspronkelijk was Butrint waarschijnlijk een 
Illyrische stad in het Despotaat Epirus, later werd het 
overheerst door Rome, Byzantium en korte tijd ook 
door Venetië.

Bistricë

9  - Afstand langs route: 471.67  km

Afbeelding 10: Bistricë (Bron: Pudelek (Marcin Szala))

De rivier ontspringt in het Mali i Gjerë gebergte op 
het grondgebied van de gemeente Delvinë en 
stroomt in zuidwestelijke richting naar de zee. Een 
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van de bronnen, een azuurblauwe kartsbron, is een 
gekende toeristische attractie, Syri i Kaltër. In de 
bovenloop wordt middels het stuwmeer Liqeni i 
Bistricës het water van de rivier gebruikt voor hydro-
elektrische centrales te laten draaien. De loop is sterk 
gekanaliseerd en de rivier die ook in de zomer nog 
een groot debiet heeft, wordt gebruikt voor irrigatie. 
De loop werd ook aangepast zodat de monding 
verlegd werd van het meer Liqeni i Butrintit naar de 
zee. De Bistricë is de enige van de Albanese stromen 
die niet uitmondt in de Adriatische Zee maar in de 
zuidelijkere Ionische Zee.

Këlcyrë

10  - Afstand langs route: 567.29  km

Afbeelding 11: Këlcyrë (Bron: Original uploader was 
Albani987 at sq.wikipedia)

Këlcyrë ]?; bepaalde vorm: Këlcyra; Grieks: 
Κλεισούρα, Klisoura) is de vierde kleinste stad  van 
het land. De stad telt 6000 inwoners  en maakt deel 
uit van de zuidelijke prefectuur Gjirokastër, tegen de 
Griekse grens. Këlcyrë ligt aan de rivieren de Vjosë en 
de Dëshnicë.
Het stadje is een handelscentrum voor de 
bergachtige gebieden ten noorden en oosten ervan. 
Net ten westen van Këlcyrë wurmt de Vjosë zich door 
een diepe kloof, de Gryka e Këlcyrës . Langs beide 
kanten wordt de rivier er geflankeerd door ruim 
duizend meter hoge bergen.

Përmet

11  - Afstand langs route: 581.25  km
Përmet  is een van de 36 districten van Albanië. Het 
heeft 26.000 inwoners  waaronder Griekse en 
Aroemeense minderheden. De post-communistische 
tijd bracht een herleving van de Albanees-orthodoxe 

Afbeelding 12: Përmet (Bron: Lkd998)

Kerk, islamitische groeperingen en  protestantse 
Kerken. Het district heeft een oppervlakte van 929 
km² en ligt in het zuidoosten van Albanië in de 
prefectuur Gjirokastër. De hoofdstad van het district 
is de stad Përmet en een andere stad in het district is 
Këlcyrë.
Het district Përmet staat traditioneel bekend 
vanwege de productie van wijn en raki, een drank 
met veel alcohol die gedestilleerd wordt uit de gisting 
van druiven en volgens traditie thuis wordt gemaakt. 
In het district liggen de bergen de Dhëmbel, de 
Nemërçkë en de Trebeshinë, de rivier de Vjosë en de 
warmwaterbron Bënjë.

Përmet

11  - Afstand langs route: 586.15  km

Afbeelding 13: Përmet (Bron: Lkd998)

Përmet  is een stad  in Zuidoost-Albanië. De stad telt 
11.000 inwoners  en ligt in de prefectuur Gjirokastër, 
tegen de Griekse grens. De plaats ligt ingeklemd 
tussen de rivier de Vjosë en het gebergte Mali i 
Dhëmbelit, dat een hoogte van circa 2000 meter 
bereikt. Het is het belangrijkste centrum in de 
zuidelijke Vjosëvallei.
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Përmet is bekend vanwege haar bloemenlandschap, 
en wordt soms de stad van de rozen genoemd. De 
plaats is daarnaast beroemd vanwege haar 
traditionele volksmuziek en haar culinaire 
streekproducten, met name confituur, wijn en raki. 
Ook gevogelte, honing, kaas en ingelegde groenten 
worden in Përmet vervaardigd.

Korçë

12  - Afstand langs route: 721.38  km

Afbeelding 14: Korçë (Bron: Joergsam)

Korçë ]?; bepaalde vorm: Korça; Aroemeens: 
Curceaua; Grieks: Κορυτσά, Korytsa; Italiaans: 
Corizza; Turks: Görice) is een stad  in Zuidoost-
Albanië, op 19 kilometer afstand van de grens met 
Griekenland en niet ver van de grens met Macedonië. 
De stad is de hoofdstad van de gelijknamige 
prefectuur, en is met 76.000 inwoners  de negende 
grootste stad  van het land. De Grieks-orthodoxe 
metropoliet van Albanië is in deze stad gevestigd.
Op verschillende tijden van de geschiedenis, tijdens 
de Balkanoorlogen in 1912, en later in 1940-1941, is 
de stad door Griekenland bezet geweest, omdat dat 
land er aanspraak op maakte. Van 1916 tot 1920 
werd het door Frankrijk bestuurd.

Maliq

13  - Afstand langs route: 732.95  km

Afbeelding 15: Maliq (Bron: Albinfo)

Maliq  is een stad  in het zuidoosten van Albanië. De 
stad telt 42.000 inwoners , gespreid over 1388 
families, en maakt deel uit van de Korçë-prefectuur 
tegen de Griekse en Macedonische grens.
Het stadje ligt aan de westelijke rand van de 
hoogvlakte rond Korçë, en wordt doorkruist door de 
Devollrivier, die de vlakte doorsnijdt, vervolgens in 
westelijke richting door de bergen stroomt en net 
voorbij Kuçovë samen met de Osum de Seman vormt.

Klooster van Sveti Naum

14  - Afstand langs route: 767.48  km

Afbeelding 16: Klooster van Sveti Naum (Bron: Petar 
Milošević)

Het klooster van Sveti Naum  is een orthodox 
klooster gelegen in Noord-Macedonië. Het klooster is 
genoemd naar de 9e/10e-eeuwse heilige Naum. Het 
ligt aan het meer van Ohrid, ongeveer dertig 
kilometer ten zuiden van Ohrid. Het klooster staat 
erom bekend dat er veel pauwen te vinden zijn.
Het klooster werd in 905 opgericht door St.-Naum 
van Ohrid zelf en was destijds gelegen in het 
Bulgaarse Rijk. St.-Naum is begraven in de kerk en 
volgens de lokale bevolking kun je de hartslag van de 
heilige nog horen als je een oor op zijn graf legt.

Antiek theater van Ohrid

15  - Afstand langs route: 802.81  km
Het antieke theater van Ohrid is een oud-Grieks 
theater uit de Hellenistische periode, gelegen in 
Ohrid, Republiek Macedonië. Het werd gebouwd in 
200 v.Chr., en heeft een oppervlakte van ongeveer 
4000 m². Het is onduidelijk hoeveel zitplaatsen het 
theater had, omdat alleen het onderste gedeelte van 
het theater bewaard is gebleven. Het theater werd 
pas in de 20e eeuw ontdekt. De eerste opgravingen 
vonden plaats in 1959 en 1960. Bij die opgravingen 
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zijn twee afbeeldingen gevonden van Dionysos en de 
Muzen. Tegenwoordig vinden er regelmatig 
evenementen plaats in het theater.

Ohrid

15  - Afstand langs route: 805.17  km

Afbeelding 18: Ohrid (Bron: Raso mk)

Ohrid  is een stad en gemeente in het zuidwesten van 
Noord-Macedonië. De gemeente telt 54.380 
inwoners , waarvan er 42.033 in de eigenlijke stad 
Ohrid wonen en de overige in de 20 andere kernen 
die de gemeente rijk is.
Ohrid is rijk aan monumenten, waaronder het antiek 
theater van Ohrid, en is om die reden opgenomen op 
de Werelderfgoedlijst van UNESCO onder de 
inschrijving Natuurlijk en cultureel erfgoed van de 
regio Ohrid. Kenmerkend is het Fort van Samuel dat 
op de heuvel boven de stad ligt. Het toerisme vormt 
een belangrijke bron van inkomsten. De stad lag in de 
oudheid aan de Via Egnatia, die dwars over het 
Balkanschiereiland naar Byzantium liep. Van de vele 
Byzantijnse monumenten is de kathedraal Sint-
Sophiakerk de belangrijkste. Een heel eind buiten het 
centrum, nabij de Albanese grens, ligt het Sveti Naum-
klooster.

Slag bij Oronichea

16  - Afstand langs route: 869.84  km

Afbeelding 19: Slag bij Oronichea (Bron: Jost Amman)

De Tweede Slag van Oronichea vond plaats in de 
lente van 1456 in de vlakte van Oronichea in Albanië. 
Moses van Dibra , een van de vertrouwelingen van 
Skanderbeg deserteerde naar Turkse zijde. Hij 
probeerde met 15.000 man de vlakte te veroveren 
maar werd verslagen door het kleinere leger van 
Skanderbeg.

Kukës

17  - Afstand langs route: 963.83  km

Afbeelding 20: Kukës (Bron: dodoni)

Kukës  is een stad  in Noordoost-Albanië. De stad telt 
48.000 inwoners  en is de hoofdplaats van de Kukës-
prefectuur tegen de Kosovaarse grens.
Kukës ligt in de Albanese Alpen. De stad is bekend 
vanwege haar rol tijdens de Kosovo-oorlog op het 
einde van de jaren 1990. Ze bood toen onderdak aan 
meer dan 500.000 vluchtelingen. Naar aanleiding 
daarvan was Kukës in 2000 de eerste stad ooit die 
werd genomineerd voor de Nobelprijs voor de Vrede. 
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Kukës huisvest de tweede luchthaven van Albanië, 
maar wegens afspraken tussen de luchthaven van 
Tirana en de Albanese regering worden er vanuit 
Kukës geen lijnvluchten uitgevoerd.

Krumë

18  - Afstand langs route: 994.0  km

Afbeelding 21: Krumë (Bron: Meros Feldmaus)

Krumë ]?; bepaalde vorm: Kruma) is na de 
gemeentelijke herinrichting van 2015 een 
deelgemeente  van de Albanese stad  Has in de 
prefectuur Kukës en telt 6000 inwoners . Naar het 
district waar Krumë de hoofdstad van was, wordt de 
stad ook vaak Has genoemd.
Krumë ligt op een hoogte van 430 meter boven de 
zeespiegel, slechts tien kilometer westelijk van de 
Kosovaarse grens en dertig kilometer ten noorden 
van prefectuurshoofdstad Kukës. Doordat de 
naburige deelgemeente Golaj 6187 inwoners telt, is 
Krumë niet de grootste deelgemeente van Has.

Vau i Dejës

19  - Afstand langs route: 1129.69  km

Afbeelding 22: Vau i Dejës (Bron: Pasztilla aka Attila 
Terbócs)

Vau i Dejës  is een stad  in het noordwesten van 
Albanië. De stad telt 30.000 inwoners , waarvan 6147 
in de eigenlijke stad, en maakt deel uit van de 
Shkodër-prefectuur. De stad ligt aan de Drin, Albaniës 
langste rivier, net bezuiden het Vau i Dejës-stuwmeer. 
Ook de rivier de Gjadër stroomt door de stad.
Verschillende nederzettingen op het grondgebied van 
de gemeente hebben een geschiedenis die teruggaat 
tot de 15e eeuw. Vau i Dejës zelf werd pas in 
1971-1973 gesticht voor de arbeiders die 
tewerkgesteld waren bij de bouw van de stuwdam. 
Na de voltooiing van de dam kwamen er families 
wonen die plaats moesten maken voor het wassende 
water van het ontstane meer.

Loro Boriçistadion

20  - Afstand langs route: 1150.66  km

Afbeelding 23: Loro Boriçistadion (Bron: SergejPassau)

Het Loro Boriçistadion is een multifunctioneel stadion 
in Shkodër, Albanië. Het stadion wordt meestal 
gebruikt voor voetbalwedstrijden, de voetbalclub KS 
Vllaznia Shkodër speelt er zijn thuiswedstrijden. In 
het stadion is plaats voor ruim 16.000 toeschouwers.
Het stadion, dat geopend werd in 1952, heette eerst 
Vojo Kushi Stadion , vernoemd naar Vojo Kushi, een 
communistische strijder actief in Shkodër na de 
Italiaanse bezetting van Albanië in april 1939. Hij 
kreeg de Orde van de Nationale Held. Na de val van 
het communisme in Albanië in 1990 werd de naam 
van het stadion ook veranderd. Loro Boriçi was een 
Albanese voetbalspeler die tussen 1945 en 1957 
actief was voor het Albanese voetbalelftal.

Shkodër

20  - Afstand langs route: 1150.77  km
Shkodër  is een stad  in het noordwesten van Albanië. 
Het is de hoofdstad van de gelijknamige prefectuur. 
Shkodër is een van de oudste en belangrijkste steden 
van Albanië en telt 136.000 inwoners , waarmee het 
de vierde stad  van het land is na Tirana, Durrës en 
Elbasan.
De stad ligt aan het Meer van Shkodër, dat deels in 
Montenegro ligt. Ten zuiden van het centrum bevindt 



Afbeelding 24: Shkodër (Bron: Inconnu)
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zich de samenvloeiing van de rivieren de Kir en de 
Drin, en, nog iets zuidelijker, die van de Drin en de 
Bunë , die ontspringt in het meer.

Kasteel van Rozafa

20  - Afstand langs route: 1158.16  km

Afbeelding 25: Kasteel van Rozafa (Bron: Flickr)

Het Kasteel van Rozafa  is een kasteel in Shkodër, in 
het noordwesten van Albanië. Gelegen op een 130 
meter hoge rots torent het boven de omgeving uit. 
Door zijn ligging aan het meer van Shkodër, omgeven 
door de rivieren Bunë en Drin en vlak bij een van 
Albaniës belangrijkste steden, was het kasteel al in de 
oudheid strategisch belangrijk.
Door die strategische locatie is de heuvel van het 
kasteel al ver voor het begin van onze jaartelling 
bewoond. De Illyriërs woonden er tot ze werden 

verslagen door de Romeinen in 168 voor Chr.

Kasteel van Krujë

21  - Afstand langs route: 1248.47  km

Afbeelding 26: Kasteel van Krujë (Bron: Diego Delso)

Het Kasteel van Krujë  is een kasteel in de stad Krujë 
in de Albanese prefectuur Durrës, noordelijk van 
Tirana. Het was het middelpunt van Skanderbeg's 
strijd tegen de Ottomaanse Turken. Het kasteel 
overleefde drie belegeringen door de Turken, met 
garnizoenen van maar 2.000 tot 3.000 man. Zelfs de 
legendarische Mehmed II, "De Veroveraar", kon niet 
door het verdedigingswerk van het kasteel breken. 
Vandaag de dag is er niet veel meer over van het 
eigenlijke kasteel, maar omdat zich op en tussen de 
overblijfselen het Skanderbegmuseum , het 
Etnografisch Museum  en de derwisjenbegraafplaats  
bevinden is de locatie een belangrijke toeristische 
trekpleister in Albanië en een bron van inspiratie voor 
de Albanezen.
Al deze belegeringen zijn onderdeel van de strijd van 
de Albanezen  onder Skanderbeg tegen de 
Ottomaanse Turken.

Beleg van Krujë

21  - Afstand langs route: 1248.77  km

Afbeelding 27: Beleg van Krujë (Bron: Jost Amman)
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Het eerste Beleg van Krujë was een episode in de 
strijd van Albanezen onder Skanderbeg tegen de 
Ottomaanse Turken. Het maandenlange beleg van 
Skanderbegs vesting Krujë door de getalsmatig veel 
sterkere Turken leidde in november 1450 uiteindelijk 
tot de aftocht van de laatsten.
De Turken, die op 14 mei 1450 voor Krujë 
verschenen, stonden onder leiding van sultan Murat 
II persoonlijk en waren ruim 100.000 man sterk, 
terwijl Skanderbeg met zijn Albanese verzet slechts 
17.500 man ter beschikking had. De verdediging van 
de vesting zelf werd toevertrouwd aan de 1500 
manschappen van Vrani Konti. Skanderbeg zelf 
bestreed de Ottomaanse posities met de resterende 
16.000 man vanuit de bergen. De Turken zouden 
grote verliezen lijden: 20.000 soldaten vielen tijdens 
het beleg zelf, en nog velen nadien, tijdens de 
terugtocht. Uiteindelijk gaf Murat het beleg 
gedemoraliseerd op.

Praktische informatie

Meer praktische informatie

Aeroporto del Salento

5  - Afstand langs route: 148.65  km

Afbeelding 28: Aeroporto del Salento (Bron: Numenor)

Luchthaven Salento   is de luchthaven van de stad 
Brindisi in het zuiden van Italië. De luchthaven ligt op 
ongeveer 6 km van het centrum van de stad. Er is een 
regelmatige busverbinding met het centrum. De 
luchthaven is onderdeel van de verenigde 
luchthavens van Apulië.
De luchthaven werd opgericht in de jaren dertig met 
de bouw van een militaire start-en landingsbaan.

Aartsbisdom Brindisi-Ostuni

5  - Afstand langs route: 160.68  km

Afbeelding 29: Aartsbisdom Brindisi-Ostuni (Bron: 
Paolo3577)

Het aartsbisdom Brindisi-Ostuni  is een in Italië 
gelegen rooms-katholiek aartsbisdom met zetel in de 
stad Brindisi. Het aartsbisdom behoort tot de 
kerkprovincie Lecce, en is, samen met het 
aartsbisdom Otranto en de bisdommen Nardò-
Gallipoli en Ugento-Santa Maria di Leuca, suffragaan 
aan het aartsbisdom Lecce.
Het bisdom Brindisi werd in de 4e eeuw opgericht. In 
de 10e eeuw werd het tot aartsbisdom verheven. De 
bisdommen Ostuni en Monopoli waren suffragaan 
aan Brindisi. Op 14 mei 1821 voegde paus Pius VII 
met de apostolische constitutie De utiliori het bisdom 
Ostuni samen met Brindisi. Het aartsbisdom verloor 
in 1980 de status van metropool toen het met de 
constitutie Conferentia Episcopalis Apuliae suffragaan 
werd aan het aartsbisdom Lecce. Op 30 september 
1986 werd de naam van het aartsbisdom Brindisi 
door de Congregatie voor de Bisschoppen met het 
decreet Instantibus votis veranderd in Brindisi-Ostuni.

Luchthaven Tirana

22  - Afstand langs route: 1266.58  km
Luchthaven Tirana Nënë Tereza  is de enige 
internationale luchthaven in Albanië. De luchthaven 
wordt ook wel luchthaven Rinas genoemd omdat de 
luchthaven bij het dorpje Rinas ligt , zo'n 25 kilometer 
ten noordwesten van Tirana. De luchthaven is in 2001 
vernoemd naar moeder Teresa, die van Albanese 



Afbeelding 30: Luchthaven Tirana (Bron: Albinfo)
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komaf was.
De luchtverkeersapparatuur en -faciliteiten zijn erg 
gemoderniseerd door investeringen van de eigenaar 
SHPK, een handelsorganisatie onder leiding van 
Hochtief AirPort. Hochtief heeft vanaf 23 april 2005 
een 20 jaar durende concessie.
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Schotland: Edinburgh - eiland Sky- Inverness

Lengte: 1077.6  km

Stijging: 12036  m

Moeilijkheidsgraad: 9/10

Routebeschrijving

Fietsttraject: Edinburgh - rondrit eiland Sky
treintraject: Sky- Inverness

Bezienswaardigheden

Forth Bridge

1  - Afstand langs route: 14.62  km

Afbeelding 1: Forth Bridge

De Forth Bridge werd een UNESCO World Heritage 
site in 2015.

Lochleven Castle

2  - Afstand langs route: 42.02  km

Afbeelding 2: Lochleven Castle (Bron: Otter)

Lochleven Castle is een veertiende-eeuws kasteel op 
Castle Island in Loch Leven bij Kinross in de Schotse 
regio Perth and Kinross. Het was hier dat Maria I van 
Schotland in 1567, in gevangenschap, afstand deed 

van de Schotse troon ten gunste van haar 
minderjarige zoon Jacobus VI van Schotland. Het jaar 
erop ontsnapte ze en vluchtte naar Engeland.
In 1296 viel Eduard I van Engeland Schotland binnen 
om het veroveren. Dit was het begin van de 
onafhankelijkheidsoorlogen. De rol van Lochleven 
Castle in het begin van deze oorlog was onduidelijk. 
Het zou heel goed kunnen dat een versterking op 
Castle Island in Loch Leven is gebouwd door de 
Engelsen. Het eiland lag tenslotte strategisch tussen 
de Perth, Stirling en Edinburgh. In 1301 was het 
kasteel Schots, want de Engelsen belegerden het, 
totdat het kasteel werd ontzet door Sir John Comyn. 
In 1313 was het kasteel zeker in Schotse handen, 
volgens sommige bronnen dankzij de troepen van 
William Wallace. Er is opgetekend dat in dat jaar 
Robert the Bruce het eiland bezocht, net als in 1323.

Crieff

3  - Afstand langs route: 105.81  km

Afbeelding 3: Crieff (Bron: jim and liz denham)

Crieff  is een dorp in de Schotse lieutenancy Perth 
and Kinross in het gelijknamige raadsgebied Perth 
and Kinross. De rivier Earn stroomt door Crieff.
Crieff ligt op het kruispunt van de weg tussen Perth 
en Crianlarich en die tussen Greenloaning en 
Aberfeldy.

Kilchurn Castle

5  - Afstand langs route: 205.59  km
Kilchurn Castle is  van een 15e-eeuws kasteel aan de 
noordoostelijke oever van Loch Awe in de Schotse 
regio Argyll and Bute.
Het kasteel werd halverwege de 15e eeuw gebouwd 
door Colin Campbell, eerste Heer van Glenorchy. De 
merktekens van de meestermetselaars komen voor 



Afbeelding 4: Kilchurn Castle (Bron: William Miller)
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een groot deel overeen met die van Rosslyn Chapel. 
Dit illustreert dat meestermetselaars vaak 
rondtrokken binnen het land en zich voor 
verschillende projecten lieten inhuren. In de loop van 
de geschiedenis werden er aanpassingen aan het 
kasteel gedaan. In 1690 werd de laatste grote 
verandering gestart: de aanbouw van barakken met 
plaats voor 200 soldaten, aan de noordzijde van het 
complex.

Dunollie Castle

6  - Afstand langs route: 243.12  km

Afbeelding 5: Dunollie Castle (Bron: Gfours)

Dunollie Castle is  een vijftiende-eeuws kasteel, 1,75 
kilometer ten noorden van de pier van Oban gelegen 
in de Schotse regio Argyll and Bute. Het kasteel werd 
gebouwd door de familie MacDougall en is nog 
steeds in hun bezit.
Van de zevende tot de negende eeuw bevond zich op 
de plaats waar nu het kasteel staat, een versterking 
van de koningen van Dalriada. In 698 werd deze 
versterking ingenomen en vernietigd. In de dertiende 

eeuw bouwde de familie MacDougall van Lorn, 
directe afstammelingen van Somerled, Dunollie 
Castle. Dit was een kasteel bestaande uit aardwerken 
en hout. In de vijftiende eeuw werd het huidige 
kasteel gebouwd. In 1644 werd het kasteel 
aangevallen door Archibald Campbell, eerste Markies 
van Argyll. In 1647 belegerde generaal David Leslie 
het kasteel met een leger Covenanters en wist het in 
te nemen; hij plunderde en verbrandde het kasteel. 
In 1715 vochten de MacDougalls voor de Stewarts 
tijdens de Jacobitische opstand; hun kasteel werd 
hierbij aangevallen. John MacDougall van Dunollie 
werd gevangengenomen en zijn goederen werden 
verbeurd verklaard. Later kreeg hij een pardon, maar 
pas in 1745 kreeg de familie de landgoederen terug.

Torosay Castle

7  - Afstand langs route: 368.67  km

Afbeelding 6: Torosay Castle (Bron: Rob Farrow)

Torosay Castle is een groot huis op ongeveer 2,5 km 
ten zuiden van Craignure op het eiland Mull, op de 
Schotse Inner Hebrides.
Het was ontworpen door architect David Bryce voor 
John Campbell of Possil in de Schotse Baronial stijl, en 
is afgewerkt in 1858. Torosay is omringd door een 4,9 
ha grote spectaculaire tuin, die tevens aan aantal 
terrassen inhoud. De tuin is aangelegd aan het begin 
van de 20e eeuw en toegeschreven worden aan 
Robert Lorimer. Het kasteel en zijn tuinen zijn open 
voor het publiek en kunnen bereikt worden per trein 
vanaf Craignure ferry terminal.
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Duart Castle

7  - Afstand langs route: 372.71  km

Afbeelding 7: Duart Castle (Bron: Otter)

Het dertiende-eeuwse Duart Castle, prachtig gelegen 
aan de Sound of Mull in het oosten, was de zetel van 
de leider van de MacLeans, tot ze het in 1692 
moesten afstaan aan de Campbells. Het kasteel 
raakte volledig in verval. In 1910 kon Sir Fitzroy 
MacLean de ruïne opkopen en hij liet meteen met de 
restauratie beginnen. Een bezoekje (wel betalend) is 
zeker de moeite waard. Je loopt door de eetzaal en de 
staatsievertrekken, tot op het dak, waar je op een 
fenomenaal uitzicht mag rekenen. Daar zie je onder 
meer hoe Duart Castle drie zeearmen domineert, en 
dus heel strategisch werd gebouwd. De veerboten uit 
Oban varen onderlangs. In de kerkers zaten ooit de 
opvarenden van een galjoen van de Spaanse Armada. 
Het galjoen werd in 1588 door de vader van de clan, 
Donald MacLean, tot zinken gebracht. De echtgenoot 
van lady Elizabeth MacLean was een verwoed 
padvinder en op de bovenste verdieping van het 
kasteel is een kleine tentoonstelling gewijd aan 
opperpadvinder Baden-Powell en zijn 
scoutingbeweging.

Strontian

8  - Afstand langs route: 482.62  km
Aan het eind van Loch Sunart ligt Strontian. Strontian 
is een oud mijnstadje. Tot 1930 werd er naar lood 
gedolven. Het element strontium werd er ontdekt, 
vandaar de naam trouwens.

Fort William

10  - Afstand langs route: 520.08  km

Het oorspronkelijke militaire fort', gebouwd eind 

Afbeelding 8: Strontian

zeventiende eeuw en genoemd naar stadhouder-
koning Willem III, is inmiddels volledig verdwenen. 
Het heeft plaatsgemaakt voor een moderne maar wat 
saaie stad. De industrie aan de invalswegen bepaalt 
het stadsbeeld. Toch oefent Fort William een zekere 
aantrekkingskracht uit op de highlanders, op 
wandelaars, bergbeklimmers, skiërs en toeristen van 
allerlei slag.

Ben Nevis

10  - Afstand langs route: 553.75  km

De Ben Nevis is 1344 m hoog en de hoogste berg van 
het Verenigd Koninkrijk. Hij wordt in het Gaelic Beinn 
Nibheis genoemd, de verschrikkelijke berg'. De kolos 
ligt vlak bij Fort William.
's Zomers is Ben Nevis een ware trekpleister. 
Tienduizenden willen er de top bereiken. Toch wordt 
van alle kanten gewaarschuwd tegen de gevaren die 
de beklimming met zich kan brengen. Het weer kan 
namelijk plots omslaan, de bergtop die bij vertrek nog 
goed zichtbaar was, kan een uur later in de mist 
verdwenen zijn. Het is er altijd fris en winderig. De 
Mountain Rescue moet geregeld uitrukken om 
verdwaalde en verkleumde wandelaars op te pikken.
Niet Ben maar Glen Nevis is de naam van het dal dat 
aan de noordkant door het Ben Nevis-massief en aan 
de zuidkant door het Mamoregebergte wordt 
begrensd.

Glenfinnan Viaduct

11  - Afstand langs route: 584.57  km
De Glenfinnan Viaduct werd gebruikt als een locatie 
in verscheidene films. De meest bekende is Harry 
Potter, waarin je de Zweinstein Express over de 
viaduct ziet rijden. Maar deze plaats werd ook 
getoond in Charlotte Gray, Monarch of the Glen, 



Afbeelding 9: Glenfinnan Viaduct (Bron: Nicolas17)
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Stone of Destiny.

Glenfinnan Monument

11  - Afstand langs route: 585.09  km

Afbeelding 10: Glenfinnan Monument (Bron: Flaxton)

De plaats waar het Glenfinnan Monument staat is 
een met geschiedenis beladen plek. Het monument 
ten noorden van Loch Shiel, is ter herinnering aan de 
jakobitische opstand van augustus 1745 onder leiding 

00
91van prins Charles Stuart, ofte Bonnie Prince 

00
92Charlie . 

Hij en zijn kompanen, aanvankelijk slechts vijftig 
00
92MacDonalds, later zo n duizend man sterk, kwamen 

op deze plek diens vaders recht op de Britse troon 
opeisen. Na het nuttigen van de nodige brandy 
trokken ze ten strijde. Op 16 april 1746 werden ze 

00
92met z n allen in de pan gehakt in Culloden (The 

Massacre of Glen Coe). Naar verluidt zou het echter 
geen haar gescheeld hebben of koning George II was 
op de vlucht geslagen, en dan had nu wellicht een 
Stuart in Buckingham Palace gelogeerd. De nederlaag 
in Culloden had wel tot gevolg dat de Highlands 
werden opengelegd en hun eigenheid kwijtraakten. 
Het clansysteem werd afgeschaft en zelfs de 

traditionele tartan (Schotse rok in ruitenstof) en de 
doedelzak werden elf jaar lang verboden omdat ze 
zouden inspireren tot verzet tegen de Engelsen. 
Daarna volgden de clearances.

Dunvegan

14  - Afstand langs route: 802.02  km

Wie Dunvegan zegt, bedoelt eigenlijk Loch Dunvegan 
en Dunvegan Castle, want dat zijn de plaatsen waar 
de mensen op afkomen. Dunvegan Castle is zelfs 
Skyes drukst bezochte toeristische attractie. Het 
kasteel wordt al sinds 1266 bewoond door de 
MacLeods, de clan die eeuwenlang strijd leverde met 
de MacDonalds om de heerschappij over het eiland. 
Een wapenfeit om te onthouden.
In 1577 stichtten de MacDonalds brand bij de ingang 
van de grot waar de MacLeods zich verscholen. 
Balans: 395 doden. Het jaar daarop namen de 
MacLeods wraak door de kerk in brand te steken 
waar de MacDonalds hun eredienst hielden. De clans 
waren wat boosaardigheid betreft aan elkaar 
gewaagd.
Onder de vele familiestukken in het kasteel zijn de 
legendarische Fairy Flag, die toverkracht zou bezitten, 
en een lok van het haar van Bonnie Prince Charles. 
Op de weidegronden rond het kasteel waart een 
kudde hooglanders rond.

Portree

15  - Afstand langs route: 836.09  km

Afbeelding 11: Portree

Portree is de enige stad op Skye al telt het slechts 
1500 inwoners. De naam is afgeleid van het Gaelic 
Port-na-Righ: "de haven van de koning". De koning 
was in dit geval James V, die er in 1540 de steun van 
de clans kwam vragen. Daarvoor heette het 
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havenstadje Kiltraglen. In de zomers zijn er diverse 
folkloristische evenementen, waaronder de Highland 
Games. Als je rond lunch time arriveert en zin hebt 
gekregen in een echte fish and chips, dan kom je op 
de kade eveneens aan je trekken.

bridge of Kyle of Lochalsh

16  - Afstand langs route: 889.45  km

Het heeft heel wat voeten in de aarde gehad maar 
uiteindelijk is de brug van bridge of Kyle of Lochalsh 
naar Kyleakin er dan toch gekomen. Voor nogal wat 
eilanders' was de Skye Bridge inderdaad een brug te 
ver, en ze vonden dat de bouw ervan met alle 
middelen moest worden bestreden ook al was  het 
een technisch huzarenstukje. Desondanks ging in 
1995 de brug open, en om de hoge kosten enigszins 
te compenseren, zou er tol geheven worden, wat dan 
weer koren op de molen was van de oorspronkelijke 
tegenstanders. Het protest luwde niet maar klonk 
alsmaar luider. Jarenlang was de brug van en naar 
Skye zelfs de duurste tolbrug in Groot-Brittannië, tot 
op 21 december 2004 de tol werd afgeschaft. Ook al 
is de brug wat mobiliteitsgemak betreft niet te 
vergelijken met de ferrydienst die er daarvoor was, 
toch blijft de romantische gedachte bij de 
tegenstanders overeind dat Skye geen echt eiland 
meer is.

Beauly Priory

18  - Afstand langs route: 1007.84  km

Afbeelding 12: Beauly Priory (Bron: Wojsyl)

Beauly Priory is  een priorij uit de dertiende eeuw van 
de Orde van Valliscaulianen, gelegen in de plaats 
Beauly in de Schotse regio Inverness-shire.
Rond 1230 werd de priorij gesticht door de familie 

Bisset. Monniken van de Orde van Valliscaulianen 
vestigden zich erin. Het was daarmee één van de drie 
plaatsen in Schotland waar deze orde zich bevond. 
De andere twee plaatsen waren Ardchattan Priory en 
Pluscarden Priory, hetgeen in de twintigste eeuw 
Pluscarden Abbey werd. De orde was ontstaan in Val 
des Choux, nabij Dijon in Frankrijk. In deze orde 
mocht alleen de prior contact hebben met de 
buitenwereld.

Clava Cairn

20  - Afstand langs route: 1056.85  km

Afbeelding 13: Clava Cairn (Bron: Bubobubo2)

Een Clava cairn is een bepaald type graf  uit het einde 
van het neolithicum en het begin van de bronstijd, 
dat vooral te vinden is rondom Inverness in 
Schotland. Het betreffen ronde, stenen graven. Ze 
worden onderscheiden in twee types; ganggraven en 
ringgraven. De naam Clava cairn is afkomstig van het 
grafveld Balnuaran of Clava, alwaar een drietal van 
deze graven te vinden is op de coördinaten 57° 28′ 7″ 
NB, 4° 4′ 54″ WL.
Balnuaran of Clava wordt meestal gezamenlijk 
beschreven met het nabijgelegen Milton of Clava, dat 
iets verder naar het zuidwesten ligt. Deze twee 
grafvelden liggen langs de rivier Nairn, ongeveer tien 
kilometer ten oosten van Inverness en vlak bij het 
slagveld van Culloden. De naam Clava Cairns wordt 
ook wel synoniem gebruikt met Balnuaran of Clava.

Praktische informatie

Wegeigenschappen

Neptune's Staircase

10  - Afstand langs route: 563.27  km
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Afbeelding 14: Neptune's Staircase (Bron: 
StephenDawson)

Neptune's Staircase  is een door Thomas Telford 
ontworpen stelsel van acht sluizen. Over een 
horizontale afstand van 457 meter wordt een 
hoogteverschil van 19,5 meter overbrugd. Het 
complex maakt deel uit van het Caledonisch Kanaal 
en ligt in de buurt van Banavie . Het is de grootste 
'sluizentrap' in het Verenigd Koninkrijk. 
Oorspronkelijk werden de sluizen door mankracht 
aangedreven, maar tegenwoordig is de bediening 
hydraulisch.

Eet en drinkgelegenheid

Glenturret

3  - Afstand langs route: 106.24  km

Afbeelding 15: Glenturret (Bron: Garrit)

Glenturret is een destilleerderij, gevestigd aan de 
Turret rivier, 2 mijl noord-west van Crieff in 
Perthshire, Schotland. De destilleerderij is verborgen 
in de vallei en zijn verlaten omgeving, dit zal 
bijgedragen hebben aan de vroege geschiedenis. De 
hoge heuvels aan beide kanten hebben de functie 
van uitkijkpunt voor smokkelaars. De illegale 
destilleerders zijn begonnen in illegale schuilplaatsen 

bothy genaamd, deze waren vrij toegankelijk en 
konden gebruikt worden zonder dat hieraan kosten 
verbonden waren.
Officieel is de destilleerderij opgericht in 1775, maar 
de destilleerderij was eerder in werking door illegale 
destilleerders die de belasting in Engeland wilden 
ontduiken, sinds 1717. Deze geschiedenis heeft geleid 
tot de claim dat Glenturret de oudste destilleerderij 
van Schotland is, de titel wordt ook geclaimd door 
andere destilleerderijen zoals Littlemill, Glenisla, 
Bowmore en Glen Garloch.

Oban Single Malt

6  - Afstand langs route: 241.58  km

Afbeelding 16: Oban Single Malt (Bron: Ayack)

Oban Single Malt is een Highland single malt whisky, 
geproduceerd in de Oban Distillery in Oban, 
Schotland.
De distilleerderij is in 1794 opgericht door de broers 
John en Hugh Stevenson. De Oban Distillery geldt als 
een van de kleinste distilleerderijen in Schotland. Het 
is diverse malen verkocht en is tegenwoordig 
onderdeel van Diageo.

Overnachtingen

Plockton Hotel

17  - Afstand langs route: 901.58  km
Plockton Hotel is een bijzonder aangenaam 
driesterrenhotel ondergebracht in een rij 
vissershuisjes aan Loch Carron. Het heeft vijftien 
ruime, aangename, moderne en comfortabele 
kamers en ruime en moderne badkamers, uitstekend 
maar prijzig restaurant, gezellige bar (lekkere en 
redelijk geprijsde bar meals), rotstuin met uitzichten 



Afbeelding 17: Plockton Hotel (Bron: Lannoo)
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over de baai, klein terras op binnenplaats, klein terras 
aan de baai onder de palmbomen en zithoek. 
Parkeren kan je op de kade. Wel ruim van tevoren 
reserveren!
Info:
Gbr, Skye, Plockton, Harbour Street, Plockton Hotel,
tel. 0044 1599 54 42 74
www.plocktonhotel.co.uk
Tweepersoonskamer: _90-135 (2006)

Transport

Station Crianlarich

4  - Afstand langs route: 174.08  km

Afbeelding 18: Station Crianlarich (Bron: Geoff Royle)

Crianlarich is een spoorwegstation van National Rail 
in Stirling in Schotland. Het station is eigendom van 
Network Rail en wordt beheerd door First ScotRail.

Oban

6  - Afstand langs route: 345.84  km

Caledonian MacBrayne, Hebridean & Clyde Ferries is 
de ferry organisatie van Oban naar Craignure op het 
eiland Mull
Info:
tel._0044_1631_56_66_88
www.calmac.co.uk
Duur: 45 min.

Corran

9  - Afstand langs route: 505.31  km

Afbeelding 19: Corran

Ter hoogte van Ardgour is Loch Linnhe wel heel smal 
geworden. Er had perfect een brug kunnen staan, 
maar de Schotten houden tot elke prijs vast aan het
00
91

00
92 eilandgevoel  en de bijbehorende ferrytraditie. De 

Corran Ferry (kostprijs 2,9 miljoen pond) werd pas in 
dienst genomen in 2001; men wil er kennelijk nog 
jaren mee doorgaan. Zijn voorganger, de Rosehaugh, 
hield het 32 jaar vol. Omrijden naar Fort William kan, 
maar zou bijzonder tijdrovend zijn. De Schotten staan 
dus continu in de rij.
Het water is er eveneens op zijn ondiepst, want in de 
tijd dat de dieren nog spraken, toen er geen moderne 
overzet was, werden de koeien door de ondiepte 
gedreven op weg naar de veemarkt.
Toeval of niet, maar pal aan de aanlegsteiger staat 
een van de bekendste pubs in Schotland, dat verzacht 
het wachten aanzienlijk! Er is een fijn terras en je kunt 
er overnachten.

Station Fort William

10  - Afstand langs route: 520.45  km
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Afbeelding 20: Station Fort William (Bron: Muffingg)

Fort William is een spoorwegstation van de National 
Rail in Fort William in Schotland. Het station is 
eigendom van Network Rail en wordt beheerd door 
First ScotRail.

Broadford

12  - Afstand langs route: 662.73  km

Afbeelding 21: Broadford (Bron: Lannoo)

Broadford stelt niet veel voor maar rijd er niet 
voorbij. Vanaf Broadford leidt de mooiste weg van 
Skye, de 23 km lange single track road (B8083), naar 
het zuidwesten. De weg loopt dood bij Elgol aan de 
zee.
Vanaf de pier kijk je recht op de prachtig gelegen 
Cuillin Mountains maar je kunt er ook naartoe, op 
verzoek weliswaar, via het voetveer over Loch 
Scavaig. Het loont de moeite, want aan de voet van 
het gebergte ligt Loch Coruisk (spreek uit koriesjk), de 
waterketel', met zijn steile, tijdens de ijstijden 
uitgesleten bergwanden een van de mooiste meren 
in Schotland. Er loopt ook een 10 km lang voetpad 

tussen het meer en Kilmarie aan dezelfde B8083. De 
Cuillins beklimmen is echter alleen weggelegd voor 
zeer ervaren bergbeklimmers.

Elgol

13  - Afstand langs route: 686.92  km

Broadford stelt niet veel voor maar rijd er niet 
voorbij. Vanaf Broadford leidt de mooiste weg van 
Skye, de 23 km lange single track road (B8083), naar 
het zuidwesten. De weg loopt dood bij Elgol aan de 
zee.
Vanaf de pier kijk je recht op de prachtig gelegen 
Cuillin Mountains maar je kunt er ook naartoe, op 
verzoek weliswaar, via het voetveer over Loch 
Scavaig. Het loont de moeite, want aan de voet van 
het gebergte ligt Loch Coruisk (spreek uit koriesjk),
00
91

00
92 de waterketel , met zijn steile, tijdens de ijstijden 

uitgesleten bergwanden een van de mooiste meren 
in Schotland. Er loopt ook een 10 km lang voetpad 
tussen het meer en Kilmarie aan dezelfde B8083. De 
Cuillins beklimmen is echter alleen weggelegd voor 
zeer ervaren bergbeklimmers.

Bank Street

15  - Afstand langs route: 836.09  km

Afbeelding 22: Bank Street

Op de kade staan lage, in felle kleuren geschilderde 
huizen, winkels en hotels. Daar voel je nog heel goed 
de sfeer van de haven die Portree ooit is geweest. In 
lang vervlogen tijden legden de stoomboten uit 
Stromferry, Glasgow en Oban in de haven aan en ze 
brachten passagiers en vracht aan land. 
Tegenwoordig worden van hieruit nog tochtjes op zee 
georganiseerd.
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Plockton

17  - Afstand langs route: 901.43  km

Afbeelding 23: Plockton

Plockton is een achttiende-eeuwse vissersdorp, dat 
het tegenwoordig vooral van het toerisme moet 
hebben.  Er is nauwelijks een aardiger stopplaats 
denkbaar. 
Het ligt in een weelderig begroeide omgeving aan 
Loch Carron. Plockton kijkt uit over een gezellige baai 
waar enkele jachten voor anker liggen. In de baai ligt 
ook een klein eiland dat begroeid is met palmen, 
berken en naaldbomen. Het lieflijke decor doet bijna 
subtropisch aan, en dat in Schotland!

Station Inverness

19  - Afstand langs route: 1025.92  km

Afbeelding 24: Station Inverness (Bron: Ordnance 
Survey)

Het station werd geopend op 5 november 1855 als 
het westelijke eindpunt van de Inverness and Nairn 
Railway. Tegenwoordig is het station het eindpunt 
van de Highland Main Line, de Aberdeen to Inverness 
Line, waarvan de Inverness and Nairn Railway 
tegenwoordig een onderdeel is, de Kyle of Lochalsh 
Line en de Far North Line.

Net zoals de meeste andere stations in het Verenigd 
Koninkrijk, is het station van Inverness eigendom van 
Network Rail. Het is echter in beheer bij First ScotRail, 
dat de meeste treindiensten van en naar Inverness 
verzorgt.
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Wenen-Debrecen (600 km) - vlak 
fietsen

Deze route wordt jou aangeboden door 

Koen famcuypers
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Wenen-Debrecen (600 km) - vlak fietsen

Lengte: 624.31  km

Stijging: 1497  m

Moeilijkheidsgraad: 9/10

Routebeschrijving

Wenen_Bratisalva_Budpest_Teszafured_HortoBagyi_D
ebrecen

Bezienswaardigheden

Kunsthistorisches Museum

1  - Afstand langs route: 2.37  km

Afbeelding 1: Kunsthistorisches Museum (Bron: 
Manfred Werner/Tsui - CC by-sa 4.0)

Het Kunsthistorisches Museum  in Wenen is een van 
de belangrijkste musea ter wereld voor Europese 
schilderkunst. Meer dan anderhalf miljoen mensen 
bezoeken het jaarlijks. Het werd in 1891 geopend.
De collectie bestaat voor een belangrijk deel uit de 
kunstverzameling van de Habsburgers. De collectie 
werd ondergebracht in het weelderig ingerichte 
gebouw aan de Ringstraße.

ATP-toernooi van Wenen 2013

1  - Afstand langs route: 3.58  km
Het ATP-toernooi van Wenen  van 2013 vond plaats 
van 14 tot en met 20 oktober in de Oostenrijkse 

Afbeelding 2: ATP-toernooi van Wenen 2013 (Bron: 
JSDX)

hoofdstad Wenen. Er werd indoor gespeeld in De 
Wiener Stadthalle op hardcourtbanen.
Het enkelspel werd gewonnen door Tommy Haas. Hij 
versloeg in de finale Robin Haase met 6-3, 4-6 en 6-4. 
Het dubbelspel werd gewonnen door Florin Mergea 
en Lukáš Rosol. Zij versloegen in de finale Julian 
Knowle en Daniel Nestor met 7-5 en 6-4.

Stephansdom

1  - Afstand langs route: 3.62  km

Afbeelding 3: Stephansdom (Bron: Bwag)

De Stephansdom is een rooms-katholieke kathedraal 
en tevens de zetel van de aartsbisschop van het 
Oostenrijkse aartsbisdom Wenen, in de hoofdstad 
Wenen. De dom is 107 meter lang en 34 meter breed 
en is de grootste kathedraal van het land. Het 
behoort tot de belangrijkste gotische bouwwerken in 
Oostenrijk. De Steffl is een van de symbolen van de 
stad.
De kathedraal, die aanvankelijk een gewone 
parochiekerk was, is gewijd aan de martelaar 
Stefanus, die ook de beschermheilige van de 
kathedraal van Passau is. De kathedraal werd 
gebouwd in opdracht van de bisschop van Passau. In 
1147 was de bouw van de eerste kerk gereed. In 1365 
kreeg de kerk een eigen domkapittel en pas in 1469 
werd Wenen een bisdom en de kerk een kathedraal. 
Sinds 1723 zetelt er een aartsbisschop.

Wenen

1  - Afstand langs route: 3.98  km
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Afbeelding 4: Wenen

Eric Weiner besteedt in zijn boek "Geography of 
Genius" twee hoofdstukken aan Wenen. Dit citaat 
toont goed zijn bewondering aan voor deze stad: "De 
gouden eeuw van Wenen was langer en dieper dan 
enig andere. Het ware in feite twee verschillende 
gouden eeuwen. Eerst, ongeveer rond 1800, bracht 
een muzikale bloei ons Beethoven, Haydn, Schubert , 
en het wunderkind Mozart. En een eeuw later raakte 
een veel bredere explosie van genialiteit elk denkbaar 
gebied - wetenschap, psychologie, kunst, literatuur, 
architectuur, filosofie en nogmaals muziek. Freud, 
dominaarde met zijn eclectische interesses en 
confessionele bank de laatste eeuw. Mozart, de 
eerste.

Hainburg an der Donau

2  - Afstand langs route: 63.71  km

Afbeelding 5: Hainburg an der Donau (Bron: Bwag)

Hainburg an der Donau is een gemeente in de 
Oostenrijkse deelstaat Neder-Oostenrijk, gelegen in 
het district Bruck an der Leitha. De gemeente heeft 
ongeveer 5700 inwoners.
Hainburg an der Donau heeft een oppervlakte van 
25,05 km². Het ligt in het noordoosten van het land, in 

de buurt van de grens met Slowakije en het 
Burgenland. In het noordoosten ziet men de 
bergmassa's van Slowakije liggen en de uitlopers van 
het Malé Karpaty-bergmassief. Deze bergketen paalt 
aan het Bilé Karpaty-gebergte en de Javorniky 
bergketen, die ver uitlopen naar het oosten van 
Slowakije tot aan de grens met Polen. De stad ligt aan 
de Donau, op slechts drie kilometer van Slowakije. 
Ten tijde van het communisme was er een varende 
douanedienst die de scheepvaart naar het naburige 
Oost-Europa  controleerde. Anderzijds was er nabij 
Bratislava eveneens een polite- en douanedienst, om 
verstekelingen die naar het Westen wilden vluchten, 
op te sporen. Nu worden enkel nog de papieren en 
de vracht gecontroleerd. Hier heeft men een goede 
kijk op de passagiers- en vrachtscheepvaart, die met 
de stroom mee snel passeert. Duitse, Oostenrijkse, 
Slowaakse en Hongaarse passagiersschepen moeten 
in snelle vaart de stroom vóór blijven. Vooral aan de 
rivierbocht ter hoogte van Hainburg zelf moeten ze 
goede stuurmanskunst hebben. Wie stroomopwaarts 
vaart, moet dan weer voldoende machinevermogen 
hebben. Alleen de snelle passagier-vleugelboten 
hebben geen last van de stroom.

St Martin's Cathedral

3  - Afstand langs route: 80.55  km

Afbeelding 6: St Martin's Cathedral

De in gotische stijl opgetrokken St. 
Martinuskathedraal van Bratislava werd gebouwd op 
de ankers van een eerdere kerk op deze plaats. De 
kathedraal behoort tot de mooiste en oudste kerken 
van Bratislava. Met name tussen 1563 en 1830 was 
deze kerk vaak het decor voor kroningen van 
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Hongaarse koningen. Onder de kerk ligt een 
begraafplaats waar belangrijke en invloedrijke 
personen liggen. Sinds 1847 ligt een replica van de 
gouden Kroon van St. Stephen in toren van de kerk.

Františkánské námestie tweede 
belangrijke plein

3  - Afstand langs route: 82.92  km

Afbeelding 7: Františkánské námestie tweede 
belangrijke plein

Dit tweede belangrijke plein van de binnenstad van 
Bratislava ligt aangrenzend aan het Hlavné námestie, 
het belangrijkste plein. Hier staat de Franciscaanse 
kerk en klooster welke volmondig in het Slowaaks 
'Františkánsky kostol Svestovania Pána' genoemd 
worden. De beginselen van deze bouwwerken 
dateren uit de late dertiende eeuw. het barokke 
uiterlijk is echter pas in de achttiende eeuw 
verkregen. In de kerk hebben in het verleden vele 
kroningen van koningen plaatsgevonden. In het 
klooster hield men vaak vergaderingen en werd 
bijvoorbeeld de burgemeester verkozen.

Sint-Elisabethkerk

3  - Afstand langs route: 83.58  km

Afbeelding 8: Sint-Elisabethkerk (Bron: RoyFocker)

De Sint-Elisabethkerk, ook gekend als de Blauwe kerk 
is een kerkgebouw in Bratislava, de hoofdstad van 
Slowakije. De kerk werd gebouwd naar de plannen 
van Ödön Lechner in een stijl aangeduid als 
szecesszió, een soort Hongaarse jugendstil. Er 
hangen schilderijen in over God en de hemel.
De kerk ligt in het oostelijk deel van de oude 
historische binnenstad van Bratislava. De kerk werd 
opgedragen aan de heilige Elisabeth van Thüringen 
die zelf opgroeide in het Kasteel van Bratislava.

Trstená na Ostrove

4  - Afstand langs route: 126.08  km

Afbeelding 9: Trstená na Ostrove (Bron: Martin Proehl)

Trstená na Ostrove  is een Slowaakse gemeente in de 
regio Trnava, en maakt deel uit van het district 
Dunajská Streda.
Trstená na Ostrove telt 562 inwoners.

Sap

5  - Afstand langs route: 140.13  km

Afbeelding 10: Sap (Bron: Martin Proehl)

Sap  is een Slowaakse gemeente in de regio Trnava, 
en maakt deel uit van het district Dunajská Streda.
Sap telt 540 inwoners.

Komárno

6  - Afstand langs route: 186.12  km
Komárno  is een stad in Slowakije en ligt aan de 
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rivieren Donau en Váh. Komárno had in 2011 34.349 
inwoners waaronder 18.506 Hongaren en 11.509 
Slowaken. De stad is de historische zetel van de  
Servische nationale minderheid in Slowakije. In 
Komárno vormen de Hongaren een meerderheid van 
54%, en dankzij haar centrale ligging is de stad een 
centrum van de Hongaarse minderheid in Slowakije. 
Aan de overzijde van de Donau ligt het Hongaarse 
Komárom. Beide steden worden verbonden door een 
brug over de Donau. Midden op de brug is de grens 
tussen Slowakije en Hongarije en zijn douaneposten. 
In 2020 is een tweede brug over de Donau 
gereedgekomen. Deze is gelegen ten westen van de 
tweelingsteden en ontlast het centrum van het 
verkeer.
De stad, waarvan de oudste vermeldingen stammen 
uit 1075, was een van de belangrijkste vestingen van 
het Koninkrijk Hongarije en een van de weinige die 
nooit door de Osmanen werd veroverd.

Nyergesújfalu

7  - Afstand langs route: 227.78  km

Afbeelding 12: Nyergesújfalu (Bron: Pellinger Attila at 
Hungarian Wikipedia)

Nyergesújfalu  is een plaats  en gemeente in het 
Hongaarse comitaat Komárom-Esztergom. 

Nyergesújfalu telt 7563 inwoners .

Szob

8  - Afstand langs route: 259.11  km

Afbeelding 13: Szob (Bron: Christo)

Szob is een plaats aan de Donau in Hongarije, 
gelegen bij de monding van de Ipel, die grens met 
Slowakije vormt. Szob behoort tot het comitaat Pest 
en telt 2960 inwoners.
Szob is vooral een grensplaats. Waar de Donau uit 
Oostenrijk wegstroomt, gaat de rivier de grens 
vormen tussen Slowakije en Hongarije, en deze 
functie blijft hij tot Szob vervullen. Het is echter voor 
buitenlanders alleen via een kilometerslange omweg 
mogelijk de grens daar over te steken; een 
eenvoudiger route is alleen open voor Hongaren en 
Slowaken. Per trein kan wel iedereen daar de grens 
oversteken, want Szob ligt op de route van de 
internationale treinen tussen Budapest en Bratislava. 
De regio is voorwerp van conflicten geweest tussen 
Hongarije en Slowakije.

Megyeribrug

9  - Afstand langs route: 306.7  km

Afbeelding 14: Megyeribrug (Bron: Gvarady at English 
Wikipedia)
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De Megyeribrug  is een tuibrug die de Donau 
overspant tussen Boeda en Pest. De M0, die over 
deze brug loopt, is een ringweg rond de Hongaarse 
hoofdstad Boedapest.
De brug kostte 63 miljard forint  en werd officieel 
geopend op 30 september 2008. Terwijl de brug nog 
in aanbouw was, werd er een online enquête voor de 
naamgeving van de brug gemaakt. Deze enquête 
kreeg media-aandacht toen de namen van de 
Amerikaanse komieken Stephen Colbert en Jon 
Stewart uiteindelijk wonnen. Op 28 september 2006 
werd uiteindelijk besloten dat de naam van de brug 
"Megyeri" zou zijn, terwijl deze naam niet in de 
tweede ronde van het onderzoek voorkwam.

Nationale Bank Hongarije

9  - Afstand langs route: 318.42  km

Afbeelding 15: Nationale Bank Hongarije (Bron: 
Egrian)

Deze bank is op 24 juni 1924 opgericht en behoort tot 
het Europees Stelsel van Centrale Banken, maar ligt 
buiten de Eurozone.

Etnografisch Museum

9  - Afstand langs route: 323.49  km
Het Etnografisch Museum  is een museum in de 
Hongaarse hoofdstad Boedapest. Het is gevestigd 
aan het Kossuthplein, tegenover het 
parlementsgebouw.
Als stichtingsjaar van het museum geldt 1872, toen 
János Xántus werd benoemd tot curator van een 
nieuwe, etnografische afdeling van het Hongaars 
Nationaal Museum. Van dit museum werd het 
etnografisch museum in 1947 afgesplitst.

Afbeelding 16: Etnografisch Museum (Bron: Csörföly 
D)

Parlementsgebouw

9  - Afstand langs route: 323.56  km

Afbeelding 17: Parlementsgebouw (Bron: Adrian 
Grycuk)

Het Hongaarse parlementsgebouw  is de zetel van 
het Hongaars parlement, gelegen aan de Donau in 
Boedapest . Het Huis van Afgevaardigden houdt hier 
regelmatig zitting. Staatshoofden en andere 
prominenten worden hier door de Hongaarse 
president en ministers ontvangen.
Het gebouw beheerst het gedeelte van de Korso 
tussen de Kettingbrug  en de Margitbrug. Het staat 
symbool voor Boedapest maar zeker voor Hongarije. 
Het is in 1885 ontworpen door Imre Steindl en het 
kwam in 1904 gereed. Het behoort tot de fraaiste 
monumenten van de wereld. De lengte is 268 meter, 
de grootste breedte is 118 meter. De hoogte is 27 
meter en de koepel is 96 meter hoog. Het parlement 
beslaat 17.745 m². In de beide zijvleugels van het in 
neogotische stijl opgetrokken bouwwerk zijn de 
zittingszalen ondergebracht. Aan de zijde van de 
Donau bevinden zich lees-, gezelschaps- en eetzalen. 
De parlementsbibliotheek bevat 400.000 boeken. Het 
ontwerp van Steindl werd uitgekozen na een 
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prijsvraag. De nummers twee en drie zijn eveneens 
gerealiseerd. Het betreft de monumentale gebouwen 
tegenover het parlement. Een ervan is nu het 
Museum voor Volkenkunde.

Tápiószecső

10  - Afstand langs route: 374.19  km

Afbeelding 18: Tápiószecső (Bron: NordestOnTour)

Tápiószecső is een plaats  en gemeente in het 
Hongaarse comitaat Pest. Tápiószecső telt 6462 
inwoners .

Jászberény

11  - Afstand langs route: 405.51  km

Afbeelding 19: Jászberény (Bron: Wojsyl)

Het stadje Jászberény ligt in Hongarije in het comitaat 
Jász-Nagykun-Szolnok, en ligt 50 km ten noorden van 
Szolnok en op 94 km ten oosten van Boedapest. 
Jászberény ligt aan de Zagyva-rivier.
In het stadje staat aan de Hatvani utca de 
franciscanenkerk, oorspronkelijk gotisch, in de 18e 
eeuw omgebouwd in barokstijl.
Op de Lehel Vezer tér ziet men gebouwen in zowel 

barokke als classicistische stijl. De meeste aandacht 
gaat uit naar het Jazygen-museum . De naam Jazygen  
wijst naar de 13e eeuw toen deze volksstam uit Azië 
zich hier vestigde. Jászberény geldt als de onofficiële 
hoofdstad van de streek Jászság.
Veel namen van dorpen in deze streek beginnen met 
Jász. Deze volksstam heeft zich hier in deze streek 
gevestigd in de 13e eeuw, ten oosten van de lijn 
Boedapest - Szolnok en ten westen van de Tisza.
De taal van de Jász was verwant aan het Ossetisch en 
stierf in Hongarije in de 17e eeuw uit.

Tiszaroff

12  - Afstand langs route: 463.84  km

Afbeelding 20: Tiszaroff (Bron: 
www.nemzetijelkepek.hu)

Tiszaroff is een plaats  en gemeente in het Hongaarse 
comitaat Jász-Nagykun-Szolnok. Tiszaroff telt 1905 
inwoners .

Abádszalók

13  - Afstand langs route: 483.72  km
Abádszalók is een plaats  en gemeente in het 
Hongaarse comitaat Jász-Nagykun-Szolnok. 
Abádszalók telt 4677 inwoners .

Borsodivánka

14  - Afstand langs route: 524.46  km
Borsodivánka is een plaats  en gemeente in het 
Hongaarse comitaat Borsod-Abaúj-Zemplén. 



Afbeelding 21: Abádszalók (Bron: Tastam)

Afbeelding 22: Borsodivánka (Bron: Linde762)
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Borsodivánka telt 802 inwoners .
Borsodivánka vierde in 2008 zijn 800-jarig bestaan. 
Het dorp ligt slechts 5 km verwijderd van het 
beschermde natuurgebied "Tisza". Ook broeden er in 
het dorp ooievaars, die men vindt op de nesten op de 
elektriciteitspalen. Deze ooievaars komen jaarlijks 
terug.

Tiszavalk

14  - Afstand langs route: 532.27  km
Tiszavalk is een plaats  en gemeente in het Hongaarse 
comitaat Borsod-Abaúj-Zemplén. Tiszavalk telt 354 
inwoners .

Hortobágy

15  - Afstand langs route: 575.73  km
Hortobágy is een dorp in Hongarije. Het ligt het in 
oosten van het land, 35 km achter de Tisza, en 26 km 
ten westen van Debrecen. Hortobágy ligt midden in 
het gelijknamige Nationaal Park Hortobágy .
Waar eens, heel lang geleden, door mensen bossen 

Afbeelding 23: Tiszavalk (Bron: hu:Dencey)

Afbeelding 24: Hortobágy (Bron: self2)

gekapt en verbrand werden, ontstonden grote en 
onafzienbare heide- en grassteppen.
Ze werden door nomaden gebruikt als weidegebied 
voor paarden- en veeteelt. In april 1241 werd dit 
gebied gebrandschat door de invallende Mongolen 
en in de 16e eeuw nog eens door de Turken. 52 
dorpen verdwenen voorgoed van de kaart.
Door ontginningen en irrigatie werd deze Grote 
Hongaarse Laagvlakte  voor het grootste gedeelte 
omgezet in vruchtbaar akkerland.
Twee gebieden werden echter tot nationaal park 
verklaard om het verdwijnen van het 
pusztalandschap te voorkomen. Het ene gebied, 
Bugac, het Nationaal Park Kiskunság, bevindt zich in 
het zuiden van het land, 40 km ten zuidwesten van 
Kecskemét, en het andere is het hier genoemde 
Hortobágy. Beiden zijn trekpleisters voor zowel 
Hongaarse alsook buitenlandse toeristen. Men 
probeert alles zo veel mogelijk in de oude staat te 
handhaven.
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Grote Kerk

16  - Afstand langs route: 617.21  km

Afbeelding 25: Grote Kerk (Bron: PePM at Hungarian 
Wikipedia)

De Grote Kerk van Debrecen is een groot kerkgebouw 
in de Hongaarse stad Debrecen. De kerk is gebouwd 
tussen 1805 en 1821, na het afbranden van de 
voorgaande kerk in 1802. De kerk is 55 m lang en 
circa 15 m breed. Zoals in veel protestante kerken is 
de binnenzijde wit geverfd. Het interieur is 21 meter 
hoog. Het aantal zitplaatsen bedraagt 3.000 en 
daarmee is de kerk een van de grootste van 
Hongarije, qua aantal zitplaatsen.
De kerk is eigendom van de Hongaarse 
Gereformeerde Kerk. Bij de kerk staat een monument 
dat in 1895 werd opgericht als herinnering aan de 
bevrijding door de Nederlandse admiraal Michiel de 
Ruyter van zesentwintig Hongaarse predikanten die 
als galeislaven in Napels te werk waren gesteld, 
omdat zij weigerden hun gereformeerde 
geloofsovertuiging op te geven.

Europees kampioenschap handbal 
vrouwen 2004

16  - Afstand langs route: 617.83  km
Het 6de Europees kampioenschap handbal vrouwen 
vond plaats van 9 december tot 19 december 2004 in 
Hongarije. Zestien landenteams namen deel aan de 
strijd om de Europese titel. Titelverdediger 
Denemarken moest genoegen nemen met de tweede 
plaats in de eindrangschikking.

Afbeelding 26: Europees kampioenschap handbal 
vrouwen 2004 (Bron: HereToHelp)

Praktische informatie

Transport

Station Nyugati

9  - Afstand langs route: 322.57  km

Afbeelding 27: Station Nyugati (Bron: Mister No)

Budapest-Nyugati pályaudvar  is een van de grote 
treinstations van de Hongaarse hoofdstad Boedapest 
naast het Déli pályaudvar, Keleti pályaudvar en 
Kelenföldi pályaudvar. Het station ligt in het zesde 
district aan het Nyugati tér , dat zijn naam aan het 
station dankt. Het kopstation ligt ondanks zijn naam 
in het noorden van Pest en bedient vooral 
bestemmingen in het oosten van Hongarije.
In 1846 werd het eerste station van Hongarije Pesti 
Indóház  geopend op dezelfde locatie als het huidige 
station. De Magyar Középponti Vaspálya Társaság  
startte de treindienst op 15 juli van dat jaar toen de 
eerste Hongaarse trein van Pest naar Vác reed. In de 
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jaren daarna groeide zowel de hoeveelheid reizigers 
als de goederenoverslag en het station liep tegen de 
grenzen van de capaciteit aan. De Középponti 
Vaspálya ging op in de K. k. privilegierte 
österreichische Staatseisenbahn-Gesellschaft , die in 
1861 besloot om het station te vervangen door een 
groter gebouw. Inmiddels ontstonden ook plannen 
voor een Ceintuurbaan  om de toen bestaande 
bebouwing, het station stond echter deels op het 
beoogde traject. Het nieuwe station werd dan ook 
iets teruggelegd ten opzichte van het eerste gebouw.

Meer praktische informatie

Österreichische Nationalbibliothek

1  - Afstand langs route: 2.58  km

Afbeelding 28: Österreichische Nationalbibliothek

Een copy van de beroemde Romeinse reiskaart 
Tabula Peutingeriana  uit de 3de-4de eeuw kan je 
vinden in de Oostenrijkse Nationale Bibliotheek. De 
kaart werd vervaardigd door een monnik uit Colmar. 
Via via kwam het bij de humanist Konrad Peutinger 
uit Augsburg terecht waardoor het zijn naam kreeg. 
René Voorburg maakte een routeplanner van deze 
kaart die je toelaat trajecten te berekenen gebaseerd 
op de gegevens van die kaart (zie Meer info).

Esztergom

8  - Afstand langs route: 244.51  km
Esztergom  is een stad met 28.412 inwoners  in het 
noorden van Hongarije, op ongeveer 50 km afstand 

Afbeelding 29: Esztergom (Bron: Villy (talk · contribs))

van Boedapest en gelegen aan de Donau, die hier de 
grens met Slowakije vormt. Het is een van de oudste 
steden van Hongarije: sinds de 11de eeuw is het de 
zetel van een aartsbisdom. In deze bisschoppelijke 
hoofdstad van Hongarije staat dan ook de grootste 
kerk van het land. De stad is de hoofdplaats van het 
district Esztergom
De stad heeft een brugverbinding over de Donau die 
de verbinding legt met het aan de overzijde gelegen 
Štúrovo in Slowakije.
De eerste bij name bekende bewoners van deze plek 
waren de Kelten, die rond het begin van de jaartelling 
werden opgevolgd door de Romeinen die hier de 
nederzetting Solva stichtten, als onderdeel van hun 
Limes langs de Donau. Rond 500 vestigden zich 
Slaven in deze streek: uit hun taal is mogelijk de 
naam Esztergom afkomstig. Deze werd in 1079 voor 
het eerst genoemd, toen de Magyaren hier inmiddels 
regeerden. Sinds zij Hongarije eind 9e eeuw in bezit 
hadden genomen, was Esztergom de voornaamste 
residentie van de vorsten van het huis Árpád. Het 
moet grootvorst Géza zijn geweest die de heuvel, 
waar al eerder een Keltische nederzetting en een 
Romeinse castrum hadden gelegen, als verblijfplaats 
koos.
Esztergom werd daarmee de eerste hoofdstad van de 
jonge staat Hongarije. Vorst Géza liet zich op latere 
leeftijd tot christen dopen en zijn zoon werd rond het 
jaar 1000 als Stefanus I van Hongarije de eerste 
christenkoning. Hij is het geweest die het 
aartsbisdom stichtte en binnen de burcht een 
kathedraal liet bouwen.

Aartsbisdom Esztergom-Boedapest

8  - Afstand langs route: 246.6  km
Het Aartsbisdom Esztergom-Boedapest  is een in 
Hongarije gelegen rooms-katholiek aartsbisdom met 
zetel in de stad Esztergom. De aartsbisschop van 
Esztergom-Boedapest is metropoliet van de 
kerkprovincie Esztergom-Boedapest waartoe ook de 
volgende suffragane bisdommen behoren:



Afbeelding 30: Aartsbisdom Esztergom-Boedapest 
(Bron: Puffancs)
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De aartsbisschop van Esztergom-Boedapest is tevens 
primaat van Hongarije. Dit is momenteel Péter 
kardinaal Erdő.
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Vind de route op RouteYou:
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